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Varianta 01 Volnočasové aktivity 

Varianta 02 Bydlení, volnočasové aktivity 
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Varianta 04 Vědeckotechnologický park 

Varianta 05 Autodrom 
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1 Identifika ční údaje 

1.1 Identifika ční údaje zadavatele studie 

Zadavatel:  Statutární město Frýdek - Místek 

  se sídlem:  Radniční 1148 

   738 22 Frýdek - Místek 

   Česká republika 

   

  IČ: 00296643 

 

 

1.2 Identifika ční údaje zpracovatele studie 

Projektant:  Tebodin Czech Republic, s.r.o. 

  se sídlem: Prvního pluku 20/224 

   186 59 Praha 8 

   Česká republika 

   

  IČ: 44264186 

 

 

1.3 Identifika ční údaje o stavb ě 

Účelem studie je zpracovaní variantního řešení využití areálu, dříve vojenského prostoru, bývalých 
kasáren Palkovická. Areál se nachází při jihovýchodním okraji Statutárního města Frýdek – Místek, 
mezi místní částí Místek a obcí Palkovice.  

Řešená lokalita se rozprostírá na ploše 26,6 ha. Jedná se o areál částečně zastavěn. Stávajícím 
využitím řešené oblasti se zabývá samostatná část této studie – Stavebně technický pasport. Areál je 
z velké části zalesněn a je součástí lesních pozemků o celkové rozloze cca. 150 ha. 

Areál bývalých 
kasáren Palkovická  
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Letecký snímek lokality 

 

 

2 Údaje o stavebním pozemku 

Studií řešený areál o výměře cca 26,6 ha je vymezen stávajícím oplocením bývalých kasáren 
Palkovická. Prostor se nachází mezi jihovýchodním okrajem Statutárního města Frýdek – Místek a 
obcí Palkovice (Moravskoslezský kraj) v částečně zastavěném, cca 8,4 ha, a částečně zalesněném 
území, cca 18,2 ha, v katastrálním území Místek, při výjezdu z města Frýdek – Místek. 

Zadáním bylo řešit vymezený prostor na území ohraničeném objekty silniční komunikací mezi 
Frýdkem – Místkem a Palkovicemi ze strany západní a stávající vodotečí ze strany východní. Vše v 
zalesněmém území. 

Pozemky řešeného areálu jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Údaje o pozemcích Údaje o vlastnících 

Parc.č. 
KN 

Katastrální 
území LV č. Jméno Ulice M ěsto PSČ 

3979/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3986/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3984 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3979/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3978/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3978/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3987/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

26,6 ha 

1130 m 

320 m 
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Údaje o pozemcích Údaje o vlastnících 

Parc.č. 
KN 

Katastrální 
území LV č. Jméno Ulice M ěsto PSČ 

5338 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/4 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/6 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/5 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/6 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/5 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/4 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/7 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/8 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/6 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3975/9 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/7 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/9 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3988/8 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/1 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/5 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/4 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/1 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3992/6 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/8 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3993/11 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/10 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/9 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3993/12 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/7 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/4 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3993/13 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/6 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3993/14 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/15 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/5 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/3 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

3993/16 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 
3993/2 Místek 1 Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 Frýdek-Místek 738 22 

 

Předmětné území je rovinaté bez větších terénních zlomů. Vzhledem k jeho původnímu účelu je v 
realitivně dobrém stavu umožňujícím jeho další využití. 
 

 

3 Průzkumné práce 

Pro účely zpracování této studie byl proveden průzkum celého areálu spočívající v provedení 
pasportizace veškerých nadzemních objektů a komunikací. Nedílnou součástí této studie je část 
stavebně technický pasport, který toto dokumentuje. 

V červnu roku 2004 byl společností AQ-test, spol. s .r.o. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 32, 702 00 
Ostrava, zpracován pod číslem akce 14131-6001 hydrogeologický průzkum mapující geologické, 
hydrogeologické a hydrologické poměry předmětné lokality.  
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Součástí pasportizace je Rešerše provedených geologických průzkumů znečištění prostředí 
(GEOoffice, s.r.o. 2010).  

Předmětem stavebně technického průzkumu byly níže uvedené objekty v areálu: 
 
Objekt  01 Velitelská budova Bez zjevné kontaminace 

Objekt  02 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  03 Dílny Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  04 Monoblok Bez zjevné kontaminace 

Objekt  05 AT – stanice (vodárna) Bez zjevné kontaminace 

Objekt  06 Čerpací stanice pohonných hmot Kantaminace PAU, NEL – doporučena sanace formou odvozu 
kontaminovaných zemin 

Objekt  07 Věznice Objekt nebyl zpřístupněn 

Objekt  08 Autodílny + akumulátorovna Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  09 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  10 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  11 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  12 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  13 Strážnice Objekt nebyl zpřístupněn 

Objekt  14 Psinec Bez zjevné kontaminace 

Objekt  15 Přístřešek s plošinou Bez zjevné kontaminace 

Objekt  16 Kotelna Bez zjevné kontaminace 

Objekt  17 Garáže Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  18 Trafostanice Bez zjevné kontaminace 

Objekt  19 Hala techniky Bez zjevné kontaminace 

Objekt  20 Hala VS Bez zjevné kontaminace 

Objekt  21 Sklad  Bez zjevné kontaminace 

Objekt  22 Zděný přístřešek Kantaminace PAU, NEL – doporučena sanace formou odvozu 
kontaminovaných zemin 

Objekt  23 Garáže PB Bez zjevné kontaminace 

Objekt  24 Sklad Bez zjevné kontaminace 

Objekt  25 Sklad Bez zjevné kontaminace 

Objekt  26 Požární nádrž Bez zjevné kontaminace 

Objekt  27 Sklad Objekt nebyl zpřístupněn 

Objekt  28 Sklad  Objekt nebyl zpřístupněn 

Objekt  29 ESO přístřešek Bez zjevné kontaminace 

Objekt  30 Sklad Kantaminace PAU, NEL – doporučena sanace formou odvozu 
kontaminovaných zemin 

Objekt  31 Požární nádrž Bez zjevné kontaminace 

Objekt  32 Základ Bez zjevné kontaminace 

Objekt  33 Přístřešek Lokální kontaminace stavby ropnými a olejovými látkami 

Objekt  34 Přístřešek Objekt v minulosti zřejmě demolován 

Objekt  35 Sklad Bez zjevné kontaminace 

Objekt  36 Přístřešek Bez zjevné kontaminace 

Objekt  37 Vrátnice Bez zjevné kontaminace 

Uvedená zjištění korespondují se zpracovaným hydrogeologickým průzkumem resp. s jeho grafickou 
přílohou M2, M3 a M4. Ve své podstatě se zpracovatel studie ztotožňuje se závěry resp. opatřeními 
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uvedenými v předmětném průzkumu. Výše uvedená tabulka závěry pouze rozšiřuje o konkrétní 
nadzemní objekty resp. lokality kolem těchto objektů.  
 

 

4 Širší vztahy, vazba zám ěru na územní plán m ěsta 

4.1 Základní funk ční členění ploch 

Areál bývalých kasáren Palkovická je platným územním plánem Statutárního města Frýdek – Místek 
reflektován jako bývalý areál zvláštních zájmů v Místeckém lese. Je navržen ke změně funkčního 
využití jako přestavbová plocha specifická (SX) s navrženým využitím pro zařízení občanského 
vybavení, zařízení tělovýchovy a sportu, pro zařízení drobné a řemeslné výroby popř. pro kombinaci 
těchto funkcí (plocha č. P10). 

Základní funkční členění ploch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha specifická 
SX (P10) 
 
Areál bývalých 
kasáren Palkovická  
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Plocha definovaná územněplánovací dokumentací jako plocha specifická SX je využitím dále 
upravena následujícím způsobem: 

Hlavní využití  

Plochy zahrnují bývalé areály zvláštních zájmů v Místeckém lese a na Panských Nových Dvorech 
(tato lokalita není předmětem této studie) a jsou určeny pro polyfunkční využití – občanské vybavení 
veřejné infrastruktury i komerčního typu, tělovýchovná a sportovní zařízení včetně technických a 
bojových sportů, drobná a řemeslná výroba, zařízení obrany a ochrany, nebo kombinace těchto 
funkcí.  

Přípustné využití  

• Přestavby stávajících objektů na stavby pro bydlení (lofty).  
• Stavby ubytovacích a stravovacích zařízení. 
• Stavby sportovních a tělovýchovných zařízení. 
• Stavby zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury. 
• Stavby zařízení občanského vybavení kmerčního typu. 
• Stavby zařízení drobné a řemeslné výroby. 
• Změny dokončených staveb dle §2, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (nástavby, přístavby, změny ve způsobu užívání stavby, stavební úpravy, 
udržovací práce). 

• Stavby vodních nádrží, stavby na vodních tocích. 
• Stavby a zařízení veřejných prostranství – např. zálivy hromadné dopravy, chodníky, zastávky, 

altánky, veřejná zeleň, veřejná WC apod. 
• Stavby a zařízení dopravní infrastruktury, např. stavby a zařízení pozemních komunikací funkční 

třídy C a D, opěrné zdi, mosty, doprovodní izolační zeleň, autobusové zastávky, garáže, 
odstavné a parkovací plochy. 

• Stavby a zařízení technické infrastruktury, např. vodovody, vodojemy, kanalizace, ČOV, 
trafostanice, energetická vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě, elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, produktovody. 

 

Podmínky prostorového uspo řádání a ochrana krajinného rázu 

• Maximální podlažnost 3NP a obytné podkroví nebo 4NP bez obytného podkroví, resp. max. 
výška hlavní římsy odpovídající 4NP. 

• Koeficient zastavění pozemku (KPZ) max. 0,75. 

 

4.2 Doprava 

Předmětná lokalita je dopravně napojena na stávající síť silničních komunikací prostřednictvím 
silnice č. III/4848 Frýdek-Místek – Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm. Z hlediska urbanisticko – 
dopravního podle ČSN 73 6110 lze tuto komunikaci zařadit svým významem (především z důvodu 
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dopravy do centra Beskyd) mezi sběrné místní komunikace funkčí skupiny B, což jsou místní 
komunikace II. třídy. 

 

4.3 Technická infrastruktura 

Areál bývalých kasáren Palkovická je napojen stávajícími inženýrskými sítěmi. Jedná se především o 
pitný vodovod DN 100, jednotnou kanalizaci DN 300, VTL plynovod DN 200 PN 40 resp. příslušný 
středotlaké plynovodní napojení a konečně o stávající nadzemním napojením na síť vysokého napětí 
elektrické energie č. 142, 3 x 150 kV zakončené ve stávající trafostanici. 
 

 

5 Variantní řešení návrhu využití území 

Variantní řešení využití lokality bývalých kasáren Palkovická reflektuje výsledky dotazníkového řízení 
tedy veřejné mínění relevantní části obyvatel Statutárního města Frýdek – Místek. Detailním 
vyhodnocením řízení se zabývá samostatná část této studie. 
 

5.1 Varianta 1 – Volno časové aktivity 

Funkční využití areálu 

Celková plocha areálu, lokalita bývalých kasáren Palkovická, čítá 266 007 m2, tedy 26,6 ha. Plošné 
členění a skladba zastavěnosti předmětné plochy je zřejmá z výkresu č. 3-IP-001. Níže je uveden 
detailní popis území. Navžená varianta plně koresponduje s platnou územně plánovací dokumentací 
Statutárního města Frýdek – Místek. 

Zastavěná plocha:   11 934 m2 

• Území 1 – Lanové centrum se zázemím. 
• Území 2 – Minigolf, kavárna, cukrárna. 
• Území 3 – Cyklokrosový areál, skate park. 
• Území 4 – Paintballový areál. 
• Území 5 – Tenisový areál. 
• Území 6 – Odpočinkový areál: naučné stezky, altány, hřiště. 
• Území 7 – Sportovní areál: v částech hala pro zimní sporty, multifinkční hala (dle potřeby 

rozdělení na tři samostatné kurty), posilovna, masáže, wellnes 
služby. 

• Území 8 – část Penzión. 
• Území 9 – Centrum služeb: část prodejní prostory, restaurace. 
• Území 10 – část Restaurace vč. venkovního posezení. 
• Území 11 – Hygienická zařízení. 
• Území 12 – Informační centrum. 
• Území 13 – Výstavní a galerijní prostory, kavárna. 
• Území 14 – Občerstvení. 

Komunikace a zpevněné plochy: 52 223 m2 
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• Území 3 – Cyklokrosový areál. 
• Území 5 – Tenisový areál. 
• Území 6 – Odpočinkový areál: naučné stezky, altány, hřiště. 
• Území 7 – Sportovní areál: parkoviště. 
• Území 8 – Parkoviště. 
• Území 9 – Centrum služeb: klidová zóna. 
• Území 10 – Parkoviště. 
• Území 15 – Parkovací plochy. 

Zeleň:     201 850 m2 

• Parkové úpravy stávajících stromových porostů popř. nově ozeleněné plochy. 

Varianta předpokládá, že bude možné částečně využít stávající objekty, které bude nutno 
zrekonstruovat popř. změnit jejich způsob užívání. Jedná se o stávající objekty mimo technicky 
nevyhovující konstrukce přístřešků či požárních nádrží resp. stanic pohonných hmot. Návrhem 
objektů určených k demolici se zybývá samostatná část této studie “Stavebně technický pasport”.   

Stávající objekty varianta předpokládá následně využít pro účely zázemí jednotlivých aktivit 
spojených s trávením volného času. Sportoviště (kryté haly, otevřené plochy, kurty) budou vybavena 
individuálními energetickými přípojkami a případně zdrojem tepla. Dané řešení umožňuje z velké 
části zachování stávajícího porostu ovšem s probírkou a kultivací. 

Jednotlivé plochy jsou doplněny jakýmsi zázemím. V severní části areálu je pamatováno na 
příslušné služby spojené s provozem areálu, obchodní či restauratérské provozy. U jednotlivých 
ploch potom hygienická zařízení či objekty pro možnost občerstvení. 

Řešení lokality poskytuje možnost etapovité realizace varianty resp. nezávislý růst jednotlivých 
navrhovaných aktivit. 

Doprava je předpokládána osobními automobily. Předpokládá se provedení komunikace se živičným 
povrchem a parkovišť ze zámkové dlažby. Varinta rovněž počítá s rozšířením stávajících zpevněných 
komunikací a výstavbou nových nezpevněných stezek pro horské cyklisty. 
 
Technická infrastruktura 

Navrhovaná kanalizace:  

Vzhledem k dostupné stávající kanalizační síti v blízkosti areálu je navrhována jednotná kanalizace 
DN 300 PP SN 8 o délce 1493 m. 

Bude sloužit ke gravitačnímu odvedení dešťových a splaškových odpadních vod z daného areálu. 
Tyto se napojí na stávající jednotnou kanalizaci v areálu. Na jednotné kanalizaci budou v lomových a 
napojovacích bodech osazeny revizní šachty DN 1000 betonové prefabrikované a v místech se 
ztíženou přístupností DN 600 PP. 
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Množství dešťových vod: 

Dešťový odtok ze zájmové plochy 

plocha střech Sstr ................................................................... 1,19 ha..................Ψs = 0,9 

plocha asfaltových vozovek Sasf ............................................ 5,22 ha..................Ψs = 0,7 

plocha zeleně Szel .................................................................. 20,19 ha................Ψs= 0,05 

Celková plocha: Ss = Sstr. + Sasf. + Szel. = 26,6 ha 

součinitel odtoku: Ψ = (1,19 . 0,9 + 5,22 . 0,7 + 20,19 . 0,05) / 26,6 = 0,22 

intenzita směrodatného deště při p = 0,5: qs = 157 l/s.ha 

 

Dešťový odtok z  plochy: Qdeš ť = Ss . Ψ . qs  =  26,6 . 0,22 . 157 = 918,76 l/s 

 
Množství splaškových vod je uvedeno v následující tabulce: 

Ukazatel   Jednotka  stáv. stav výhled 

Obyvatelstvo   os. 140 160 

Průmysl   EO 0 0 

ostatní   os. 0 0 

Specifická spot řeba vody       

Obyvatelstvo   I/ob*d 120 100 

Průmysl   I/EO*d 0 0 

ostatní   I/ob*d 0 2 

Produkce odpadních vod   m3/den 16,8 16 

Podíl balast. ovd  % 10 30 

Qb   m3/den 1,68 4,8 

   m3/den     

Množství odpadních vod         

Qmin  m3/den 10,08 9,60 

kmin = 0,6 I/s 0,12 0,11 

Q 24   m3/den 18,48 20,80 
    m3/hod 0,77 0,87 
    I/s 0,21 0,24 

Qd  m3/den 26,88 28,80 

kd =  1,5 I/s 0,31 0,33 

Qh   m3/hod 5,32 5,20 

kh =  5 I/s 1,48 1,44 

Qmax do ČOV   m3/hod 5,32 5,20 

    I/s 1,48 1,44 
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Znečišt ění - p řítok         

BSK5 - obyvatelstvo  kg/d 8,40 9,60 

          - průmysl  kg/d 0,00 0,00 

BSK5 - p řítok na ČOV   kg/d 8,40 9,60 

    mg/I 454,55 461,54 

Popula ční ekvivalent   EO 140  160 

CHSKcr   kg/d 16,80 19,20 

    mg/I 909,09 923,08 

NL  kg/d 7,56 8,64 

   mg/I 409,09 415,38 

Nc   kg/d 1,55 1,78 

    mg/I 84,09 85,38 

Pc   kg/d 0,35 0,40 

    mg/I 18,86 19,15 

 

Vzhledem k tomu, že splaškové odpadní vody netvoří ani 10% produkce dešťových odpadních vod, 
navrhuje se jednotná kanalizace pouze na produkci dešťových odpadních vod. 

 
Navrhovaný vodovod: 

Navrhovaný vodovod bude sloužit k zásobování pitnou vodou pro obyvatele a potřeby areálu a 
rovněž jako požární vodovod. Napojí se na stávající vodovod, který je přiveden do areálu. Před 
každou nemovitostí bude na řadu osazeno vodovodní šoupě pro možnost uzavření přívodu vody. Na 
konci řadu bude osazen hydrant pro odkalení vodovodu. Předmětný vodovod je navržen jako DN 80 
PE – HD o délce  1809 m. 

 
Navrhovaný plynovod: 

Předpokládaná bilance zemního plynu vychází z návrhu využití areálu pro volný čas, který bude 
využívat plyn především pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV. Tomuto využití odpovídá i 
charakteristika odběru a následné bilance spotřeb zemního plynu pro tuto variantu (jedná se o 
předpokládané údaje). 

Pro zájmové území je možno uvažovat s vybudováním nové VTL přípojky ze stávajícího VTL 
plynovodu DN 200  PN 40. Plynovodní přípojka bude na patě areálu ukončena regulační stanicí 
plynu VTL/STL. Dále bude STL plynovod rozveden po areálu dle jednotlivých variant řěšení. 
 
Tabulka navrhovaných spotřeb plynu varianta č.1 
 

 

 

 

 

MW h.r-1 MWh.r-1 GJ.r-1
MJ.Nm-3 Nm3/h Nm3/rok Nm3/rok

Vytápění, vzduchotechnika 0,75 2488 1866 6717,6 34 79 304744 197576

Příprava TV 0,25 1936 484 1742 34 26 507907 51247

Ostatní 0,05 2080 104 374 34 5 611510 11012

Celkem 1,05 2337 2454 8834 34 111 1424161 259835
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Časový harmonogram revitalizace arálu (etapizace) 

 
Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 
 

Předpokládané investi ční náklady 

Ekonomické vyhodnocení revitalizace předmětného areálu vychází z předpokládaných 
odhadovaných investičních nákladů stanovených odborným odhadem ceny investice vztažené na 
měrnou jednotku konkrétního záměru a procentuální proporcionalitu nově budovaných resp. 
demolovaných budov, zpevněných ploch či ploch určených k ozelenění. Uvedené náklady jsou 
zaokrouhleny na celé jednotky. 

Účelem tohoto vyhodnocení je stanovení prvního orientačního výpočtu ceny investice projektu 
v přípravné fázi studie, jedná se tedy o hrubý odhad ceny stavebních nákladů pro realizaci projektu. 

Tento je připraven na odborných znalostech zpracovatele studie v podobě ukazatelů. V této fázi 
ocenění se předpokládá přesnost +/- 30-40% skutečných nákladů. Po zpracování další fáze projektu 
/ soupisu výkonů je možné cenu dále upřesnit. 
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Oceněn je standardní návrh energetického řešení objektů umístěných v předmětném areálu dle 
platných zákonných předpisů (včetně např. zateplení objektů). Případné energeticky úsporná řešení 
včetně např. fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. je nutné projektově i cenově řešit 
následně, a to dle požadavků zadavatele. 
 

Volno časové aktivity 

Zastavěná plocha:   11 934 m2 x 26 900 Kč = 321 mil. Kč 
Komunikace a zpevněné plochy: 52 223 m2 x 1 000 Kč = 53 mil. Kč 
Zeleň:     201 850 m2 x 200 Kč  = 40 mil. Kč 

Technická infrastruktura: 
• Jednotná kanalizace  1493 m  x 3 350 Kč = 5 mil. Kč 
• Vodovod   1809 m  x 3 300 Kč = 6 mil. Kč 
• Plynovod   740 m  x 4 050 Kč = 3 mil. Kč 

 

Předpokládané odhadované investiční náklady činí:     428 mil. Kč 

 
Závěrečné vyhodnocení varianty 
 
Varianta volnočasových aktivit v sobě zahrnuje komplex různorodých spotovních, sportovně-
relaxačních a kulturních celků, které vhodným způsobem zapadají do zalesněného charakteru 
areálu. Tato varianta vychází z možnosti zachování části stávajících stavebních objektů a jejich 
využití pro přestavbu na objekty zázemí jednotlivých aktivit. Zbývající část stavebních objektů je 
možné odstranit. Jedná se o investičně nejméně náročnou variantu, která zároveň respektuje 
zalesněný charakter území. Výhodou je možnost postupného budování jednotlivých arélů ve vazbě 
na možnosti financování ze strany investora. Nevýhoda tohoto řešení spočívá v nízké návratnosti 
vynaložených investičních nákladů a problematickém nalezení strategického partnera pro realizaci 
tohoto záměru. 
 

5.2 Varianta 2 – Bydlení, volno časové aktivity 

Funkční využití areálu 

Celková plocha areálu, lokalita bývalých kasáren Palkovická, čítá 266 007 m2, tedy 26,6 ha. Plošné 
členění a skladba zastavěnosti předmětné plochy je zřejmá z výkresu č. 3-IP-002. Níže je uveden 
detailní popis území. Navžená varianta částečně koresponduje s platnou územně plánovací 
dokumentací Statutárního města Frýdek – Místek. 

Na základě zjištění vycházejícího z marketingového průzkumu ve vybraných segmentech realitního 
trhu je návrh této varianty podpořen skutečností potřeby navrhnout multifunkční areál. 

Zastavěná plocha:   26 110 m2 

• Území 1 –  Bytové domy vč. podzemních garáží max. o 3NP resp. 4NP vč. obytného  
podkroví. 
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• Území 2 – Služby: kavárna, restaurace. 

Komunikace a zpevněné plochy: 43 272 m2 

• Území 3 – Klidové zóny: naučné stezky, altány, hřiště lavičky. 

Zeleň:     196 625 m2 

• Parkové úpravy stávajících stromových porostů popř. nově ozeleněné plochy. 

Varianta nepředpokládá, že bude možné částečně či plně využít stávající objekty. Předpokládá se 
jejich úplná demolice.  

Uvolněný prostor bude využit pro výstavbu objektů pro bydlení s vlastní dopravní přístupností a 
vybaveností individuálními energetickými přípojkami a případně i zdrojem tepla. Dané řešení 
umožňuje částečné zachování stávajícího porostu ovšem se značným zásahem a jeho probírkou. 

Mimo ploch určených pro bydlení je areál doplněn rovněž o plochy aktivního (hřiště, dětská hřiště 
stezky pro pěší) i pasivního (altán, klidové zóny, restaurace, občerstvení) odpočinku. 

Objekty pro bydlení jsou řešeny s max. podlažností 3NP resp. 4NP vč. obytného podkroví. 

Řešení lokality poskytuje možnost etapovité realizace zástavby zóny. 

Konstrukce objektů bude tvořena zděnými  popř. monolityckými konstrukcemi s důrazem na podporu 
přírodních materiálů. Variantně se může jednat o dřevostavby.  

Doprava je předpokládána osobními automobily. Předpokládá se provedení komunikace se živičným 
povrchem a parkovišť ze zámkové dlažby.  
 
Technická infrastruktura 

Navrhovaná kanalizace: 

Vzhledem k dostupné stávající kanalizační síti v blízkosti areálu je navrhována jednotná kanalizace 
DN 300 PP SN 8 o délce  1619 m. 

Bude sloužit ke gravitačnímu odvedení dešťových a splaškových odpadních vod z daného areálu. 
Tyto se napojí na stávající jednotnou kanalizaci v areálu. Na jednotné kanalizaci budou v lomových a 
napojovacích bodech osazeny revizní šachty DN 1000 betonové prefabrikované a v místech se 
ztíženou přístupností DN 600 PP. 

 
Množství dešťových vod: 

Dešťový odtok ze zájmové plochy 

plocha střech Sstr ................................................................... 2,61 ha..................Ψs = 0,9 

plocha asfaltových vozovek Sasf ............................................ 4,33 ha..................Ψs = 0,7 
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plocha zeleně Szel .................................................................. 19,66 ha................Ψs= 0,05 

Celková plocha: Ss = Sstr. + Sasf. + Szel. = 26,6 ha 

součinitel odtoku: Ψ = (2,61 . 0,9 + 4,33 . 0,7 + 19,66 . 0,05) / 26,6 = 0,24 

intenzita směrodatného deště při p = 0,5: qs = 157 l/s.ha 

 

Dešťový odtok z  plochy: Qdeš ť = Ss . Ψ . qs  =  26,6 . 0,24 . 157 = 1002,29 l/s 

Množství splaškových vod je uvedeno v následující tabulce: 

Ukazatel   Jednotka  stáv. stav výhled 

Obyvatelstvo   os. 2000 2200 

Průmysl   EO 0 0 

ostatní   os. 0 0 

Specifická spot řeba vody       

Obyvatelstvo   I/ob*d 120 100 

Průmysl   I/EO*d 0 0 

ostatní   I/ob*d 0 2 

Produkce odpadních vod   m3/den 240 220 

Podíl balast. ovd  % 10 30 

Qb   m3/den 24 66 

   m3/den     

Množství odpadních vod         

Qmin  m3/den 144,00 132,00 

kmin = 0,6 I/s 1,67 1,53 

Q 24   m3/den 264,00 286,00 
     

    m3/hod 11,00 11,92 
     
    I/s 3,06 3,31 

Qd  m3/den 384,00 396,00 

kd =  1,5 I/s 4,44 4,58 

Qh   m3/hod 76,00 71,50 

kh =  5 I/s 21,11 19,86 

Qmax do ČOV   m3/hod 76,00 71,50 

    I/s 21,11 19,86 

       

Znečišt ění - p řítok         

BSK5 - obyvatelstvo  kg/d 120,00 132,00 

          - průmysl  kg/d 0,00 0,00 

BSK5 - p řítok na ČOV   kg/d 120,00 132,00 
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    mg/I 454,55 461,54 

Popula ční ekvivalent   EO 2 000  2 200 

CHSKcr   kg/d 240,00 264,00 

    mg/I 909,09 923,08 

NL  kg/d 108,00 118,80 

   mg/I 409,09 415,38 

Nc   kg/d 22,20 24,42 

    mg/I 84,09 85,38 

Pc   kg/d 4,98 5,48 

    mg/I 18,86 19,15 

Vzhledem k tomu, že splaškové odpadní vody netvoří ani 10% produkce dešťových odpadních vod, 
navrhuje se jednotná kanalizace pouze na produkci dešťových odpadních vod. 

 
Navrhovaný vodovod: 

Navrhovaný vodovod bude sloužit k zásobování pitnou vodou pro obyvatele a potřeby areálu a 
rovněž jako požární vodovod. Před každou nemovitostí bude na řadu osazeno vodovodní šoupě pro 
možnost uzavření přívodu vody. Na konci řadu bude osazen hydrant pro odkalení vodovodu. 
Předmětný vodovod je navržen jako DN 80 PE – HD o délce 1342 m. 

 
Navrhovaný plynovod: 

Předpokládaná bilance zemního plynu vychází z návrhu využití areálu pro bydlení, který bude 
využívat plyn především pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV. Tomuto využití odpovídá i 
charakteristika odběru a následné bilance spotřeb zemního plynu pro tuto variantu (jedná se o 
předpokládané údaje). 

Pro zájmové území je možno uvažovat s vybudováním nové VTL přípojky ze stávajícího VTL 
plynovodu DN 200  PN 40. Plynovodní přípojka bude na patě areálu ukončena regulační stanicí 
plynu VTL/STL. Dále bude STL plynovod rozveden po areálu dle jednotlivých variant řěšení. 
 
Tabulka navrhovaných spotřeb plynu varianta č.2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MW h.r-1 MWh.r-1 GJ.r-1
MJ.Nm-3 Nm3/h Nm3/rok Nm3/rok

Vytápění, vzduchotechnika 3 2073 6219 22388,4 34 318 304744 658482

Příprava TV 1,5 434 651 2344 34 159 507907 68929

Ostatní 0,1 2080 208 749 34 11 611510 22024

Celkem 4,6 1539 7078 25481 34 487 1424161 749435



 

Regenerece brownfield v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická  
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Tebodin Czech Republic, s.r.o.   
Číslo dokumentu:  5923-000-2/2-KP-02  

Revize:  1 
 

 

Datum: 05/2010  

Strana: 21 z 54  

  

  

  

Časový harmonogram revitalizace arálu (etapizace) 

 
Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 
 

Předpokládané investi ční náklady 

Ekonomické vyhodnocení revitalizace předmětného areálu vychází z předpokládaných 
odhadovaných investičních nákladů stanovených odborným odhadem ceny investice vztažené na 
měrnou jednotku konkrétního záměru a procentuální proporcionalitu nově budovaných resp. 
demolovaných budov, zpevněných ploch či ploch určených k ozelenění. Uvedené náklady jsou 
zaokrouhleny na celé jednotky s rozlišením na ½ mil. Kč. 

 

Účelem tohoto vyhodnocení je stanovení prvního orientačního výpočtu ceny investice projektu 
v přípravné fázi studie, jedná se tedy o hrubý odhad ceny stavebních nákladů pro realizaci projektu. 

Tento je připraven na odborných znalostech zpracovatele studie v podobě ukazatelů. V této fázi 
ocenění se předpokládá přesnost +/- 30-40% skutečných nákladů. Po zpracování další fáze projektu 
/ soupisu výkonů je možné cenu dále upřesnit. 
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Oceněn je standardní návrh energetického řešení objektů umístěných v předmětném areálu dle 
platných zákonných předpisů (včetně např. zateplení objektů). Případné energeticky úsporná řešení 
včetně např. fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. je nutné projektově i cenově řešit 
následně, a to dle požadavků zadavatele. 
 

Bydlení, volno časové aktivity 

Zastavěná plocha:   26 110 m2 x 4 600 Kč = 1,2 mld. Kč 
Komunikace a zpevněné plochy: 43 272 m2 x 2 000 Kč = 86,5 mil.Kč 
Zeleň:     196 625 m2 x 330 Kč  = 65 mil. Kč 

Technická infrastruktura: 
• Jednotná kanalizace  1619 m  x 3 350 Kč = 5,5 mil. Kč 
• Vodovod   1342 m  x 3 300 Kč = 4,5 mil. Kč 
• Plynovod   993 m  x 4 050 Kč = 4 mil. Kč 

 

Předpokládané odhadované investiční náklady činí:     1,4 mld. Kč 

 
Závěrečné vyhodnocení varianty 
 
Varianta s kombinací bydlení s doplněním sociálního zázemí pro bytovou zástavbu vychází 
z kompletního odstranění stávajících stavebních objektů a výstavby nových. Areál je situován 
v klidném zalesněném území, které by bylo pro bydlení vysoce atraktivní lokalitou. Závěry 
marketingového průzkumu hodnotí tuto variantu kladně, nicméně většina respondentů předpokládá 
podporovanou výstavbu s regulovaným nájemným. Vzhledem k této okrajové podmínce respondentů 
a současné stagnaci realitního trhu bude poměrně složité nalézt strategického partnera pro její 
realizaci. 
 

5.3 Varianta 3 – Lehký pr ůmysl, logistika 

Funkční využití areálu 

Celková plocha areálu, lokalita bývalých kasáren Palkovická, čítá 266 007 m2, tedy 26,6 ha. Plošné 
členění a skladby zastavěnosti předmětné plochy je zřejmé z výkresu č. 3-IP-003. Níže je uveden 
detailní popis území. Navžená varianta není plně v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací Statutárního města Frýdek – Místek, která hovoří o přípustném využití “Stavby zařízení 
drobné řemeslné výroby”. Nicméně je v této studii navržena jako logicky možná a umožňuje 
množství sub variant či úprav dle konkrténích představ investora. Ovšem za cenu změny územně 
plánovací dokumentace.  

Na základě zjištění vzešlého z dotazníkového řízení je návrh této varianty podpořen velkou částí 
respondentů, kteří preferují podporu podnikání a tvorby nových pracovních příležitostí. 
 
Zastavěná plocha:   52 340 m2 

• Území 1 – Administrativní budova. 
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• Území 2 – Administrativní budova. 
• Území 3 – Halový objekt. 
• Území 4 – Halový objekt. 
• Území 5 – Halový objekt. 
• Území 6 – Hotel, restaurace, relaxační prostory. 
• Území 7 – Ubytovací kapacity. 
• Území 8 – Celní správa. 
• Území 9 – Servis. 
• Území 10 – Ubytovací kapacity. 
• Území 11 – Servis. 
• Území 12 – Restaurace. 
• Území 13 – Halový objekt. 
• Území 14 – Halový objekt. 
• Území 15 – Skladovací objekt. 

Komunikace a zpevněné plochy: 104 924 m2 

• Plochy pro parkování či odstávku nákladních automobilů, obratišťe. 

Zeleň:     108 743 m2 

• Parkové úpravy stávajících stromových porostů popř. nově ozeleněné plochy. 

Tato varianta umožňuje areál rozdělit k využití pro větší množství menších nájemců (drobnější 
podnikatelé a provozovny), případně i část obchodů a skladových prostor.  

Varianta předpokládá, že bude možné částečně využít stávající objekty, které bude nutno 
zrekonstruovat. Jedná celkem o 11 objektů (viz. výkres 3-IP-003).  

Výrobní zóna bude využita pro výstavbu soustavy výrobních a skladových objektů, které budou 
dobře dopravně přístupné a vybavené individuálními energetickými přípojkami a případně i zdrojem 
tepla. Dané řešení umožňuje částečné zachování stávajícího porostu a zeleně v centrální části 
lokality. 

V jižní části lokality je situován hotel a ubytovny se zázemím (restaurace, relaxační prostory). Haly a 
sklady jsou situovány kolem celé hranice dané lokality. V severní části jsou umístěny administrativní 
budovy, servisní zázemí apod. 

Objekty hal a skladů jsou řešeny jako jednopodlažní objekty. Administrativní budovy, ubytovny a 
hotel jsou řešeny s max. podlažností 3NP. 

Řešení lokality poskytuje možnost etapovité realizace zástavby zóny.  

Konstrukce objektů bude založena na bázi betonového nebo ocelového skeletu, osově 12 x 30m. 
Výška objektů je cca 5,5 m u hal a skladů, administrativních a ubytovacích 9m. Opláštění  bude 
přizpůsobeno drobnějšímu členění ploch (např. lehké kovoplastické, zdivo). 

Doprava nebude prováděna kamiony, ale menšími nákladními auty (např. AVIA). Předpokládá se 
provedení komunikace se živičným povrchem a parkovišť ze zámkové dlažby.  
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Technická infrastruktura 

Navrhovaná kanalizace: 

Vzhledem k dostupné stávající kanalizační síti v blízkosti areálu je navrhována jednotná kanalizace 
DN 300 PP SN 8 o délce 1944 m. 

Bude sloužit ke gravitačnímu odvedení dešťových a splaškových odpadních vod z daného areálu. 
Tyto se napojí na stávající jednotnou kanalizaci v areálu. Na jednotné kanalizaci budou v lomových a 
napojovacích bodech osazeny revizní šachty DN 1000 betonové prefabrikované a v místech se 
ztíženou přístupností DN 600 PP. 
 

Množství dešťových vod: 

Dešťový odtok ze zájmové plochy 

plocha střech Sstr ................................................................... 5,23 ha..................Ψs = 0,9 

plocha asfaltových vozovek Sasf ............................................ 10,49 ha................Ψs = 0,7 

plocha zeleně Szel .................................................................. 10,87 ha................Ψs= 0,05 

Celková plocha:   Ss = Sstr. + Sasf. + Szel. = 26,6 ha 

součinitel odtoku:  Ψ = (5,23 . 0,9 + 10,49 . 0,7 + 10,87 . 0,05) / 26,6 = 0,47 

intenzita směrodatného deště při p = 0,5  :     qs = 157 l/s.ha 

 

Dešťový odtok z  plochy: Qdeš ť = Ss . Ψ . qs  =  26,6 . 0,47 . 157 = 1962,81 l/s 

Množství splaškových vod je uvedeno v následující tabulce: 

Ukazatel   Jednotka  stáv.stav výhled 

Obyvatelstvo   os. 500 550 

Průmysl   EO 0 0 

ostatní   os. 0 0 

Specifická spot řeba vody       

Obyvatelstvo   I/ob*d 120 100 

Průmysl   I/EO*d 0 0 

ostatní   I/ob*d 0 2 

Produkce odpadních vod   m3/den 60 55 

Podíl balast. ovd  % 10 30 

Qb   m3/den 6 16,5 

   m3/den     

Množství odpadních vod         

Qmin  m3/den 36,00 33,00 

kmin = 0,6 I/s 0,42 0,38 
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Q 24   m3/den 66,00 71,50 
    m3/hod 2,75 2,98 
    I/s 0,76 0,83 

Qd  m3/den 96,00 99,00 

kd =  1,5 I/s 1,11 1,15 

Qh   m3/hod 19,00 17,88 

kh =  5 I/s 5,28 4,97 

Qmax do ČOV   m3/hod 19,00 17,88 

    I/s 5,28 4,97 

       

Znečišt ění - p řítok         

BSK5 - obyvatelstvo  kg/d 30,00 33,00 

          - průmysl  kg/d 0,00 0,00 

BSK5 - p řítok na ČOV   kg/d 30,00 33,00 

    mg/I 454,55 461,54 

Popula ční ekvivalent   EO 500  550 

CHSKcr   kg/d 60,00 66,00 

    mg/I 909,09 923,08 

NL  kg/d 27,00 29,70 

   mg/I 409,09 415,38 

Nc   kg/d 5,55 6,11 

    mg/I 84,09 85,38 

Pc   kg/d 1,25 1,37 

    mg/I 18,86 19,15 

Vzhledem k tomu, že splaškové odpadní vody netvoří ani 10% produkce dešťových odpadních vod, 
navrhuje se jednotná kanalizace pouze na produkci dešťových odpadních vod. 
 

Navrhovaný vodovod: 

Navrhovaný vodovod bude sloužit k zásobování pitnou vodou pro obyvatele a potřeby areálu a 
rovněž jako požární vodovod. Před každou nemovitostí bude na řadu osazeno vodovodní šoupě pro 
možnost uzavření přívodu vody. Na konci řadu bude osazen hydrant pro odkalení vodovodu. 
Předmětný vodovod je navržen jako DN 80 PE – HD o délce  2215 m. 

 
Navrhovaný plynovod: 

Předpokládaná bilance zemního plynu vychází z návrhu využití areálu pro lehký průmysl (drobné 
podnikání) a logistika, který bude využívat plyn především pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev 
TUV. Tomuto využití odpovídá i charakteristika odběru a následné bilance spotřeb zemního plynu 
pro tuto variantu (jedná se o předpokládané údaje). 
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Pro zájmové území je možno uvažovat s vybudováním nové VTL přípojky ze stávajícího VTL 
plynovodu DN 200  PN 40. Plynovodní přípojka bude na patě areálu ukončena regulační stanicí 
plynu VTL/STL. Dále bude STL plynovod rozveden po areálu dle jednotlivých variant řěšení. 
 
Tabulka navrhovaných spotřeb plynu varianta č.3 
 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram revitalizace arálu (etapizace) 

 
Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 
 

Předpokládané investi ční náklady 

Ekonomické vyhodnocení revitalizace předmětného areálu vychází z předpokládaných 
odhadovaných investičních nákladů stanovených odborným odhadem ceny investice vztažené na 

MW h.r-1 MWh.r-1 GJ.r-1
MJ.Nm-3 Nm3/h Nm3/rok Nm3/rok

Vytápění, vzduchotechnika 8,5 2073 17622 63439,2 34 900 304744 1865859

Příprava TV 2 434 868 3125 34 212 507907 91906

Ostatní 1,5 69 104 3120 34 1324 611510 91765

Celkem 12 1550 18594 69684 34 1323 1424161 2049529
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měrnou jednotku konkrétního záměru a procentuální proporcionalitu nově budovaných resp. 
demolovaných budov, zpevněných ploch či ploch určených k ozelenění. Uvedené náklady jsou 
zaokrouhleny na celé jednotky s rozlišením na ½ mil. Kč. 

Účelem tohoto vyhodnocení je stanovení prvního orientačního výpočtu ceny investice projektu 
v přípravné fázi studie, jedná se tedy o hrubý odhad ceny stavebních nákladů pro realizaci projektu. 

Tento je připraven na odborných znalostech zpracovatele studie v podobě ukazatelů. V této fázi 
ocenění se předpokládá přesnost +/- 30-40% skutečných nákladů. Po zpracování další fáze projektu 
/ soupisu výkonů je možné cenu dále upřesnit. 

Oceněn je standardní návrh energetického řešení objektů umístěných v předmětném areálu dle 
platných zákonných předpisů (včetně např. zateplení objektů). Případné energeticky úsporná řešení 
včetně např. fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. je nutné projektově i cenově řešit 
následně, a to dle požadavků zadavatele. 
 

Lehký pr ůmysl, logistika 

Zastavěná plocha:   52 340 m2 x 17 200 Kč = 900 mil. Kč 
Komunikace a zpevněné plochy: 104 924 m2 x 2 000 Kč = 210 mil. Kč 
Zeleň:     108 743 m2 x 400 Kč  = 43,5mil. Kč 

Technická infrastruktura: 
• Jednotná kanalizace  1944 m  x 3 350 Kč = 6,5 mil. Kč 
• Vodovod   2215 m  x 3 300 Kč = 7,5 mil. Kč 
• Plynovod   1951 m  x 4 050 Kč = 8 mil. Kč 

 

Předpokládané odhadované investiční náklady činí:     1,2 mld. Kč 

 

Závěrečné vyhodnocení varianty 
 
Varianta využití areálu pro lehký průmysl a logistiku je preferována respondenty dotazníkového řízení 
z důvodu potřeby podpory podnikatelských aktivit a tvorby nových pracovních příležitostí. 
Vybudování lehkého průmyslu a logistického centra není v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. Budování podnikatelských areálů vychází z možnosti částečného zachování  
stávajících stavebních objektů jejich rekonstrukcí a doplnění o další halové objekty, administrativní 
budovy, ubytovací kapacity atd. Výhodou zůstává možnost postupného obsazování a dobudování 
areálu. Tomuto však musí předcházet poměrně razantní a investičně nároční příprava areálu. 
Nevýhodou je dopravní napojení areálu, nutnost zkapacitnění komunikací, významná výstavba 
infrastruktury v areálu, významné kácení vzrostné zeleně. Nevýhodou je také preference výstavby 
podnikatelských areálů  „na zeléné louce“ v průmyslových zónách. 
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5.4 Varianta 4 – V ědeckotechnologický park 

Funkční využití areálu 

Celková plocha areálu, lokalita bývalých kasáren Palkovická, čítá 266 007 m2, tedy 26,6 ha. Plošné 
členění a skladby zastavěnosti předmětné plochy je zřejmé z výkresu č. 3-IP-004. Níže je uveden 
detailní popis území. Navžená varianta není plně v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací Statutárního města Frýdek – Místek. Nicméně je v této studii navržena jako výsledek 
provedeného markingovéhového průzkumu. Zdali navžená varianta bude vyžadovat změnu územně 
plánovací dokumentace bude nutné ověřit žádostí o územně plánovací informaci v předprojektové 
přípravě dalšího stupně dokumentace. 

Na základě zjištění vzešlého z dotazníkového řízení je návrh této kombinované varianty podpořen 
velkou částí respondentů, kteří stejně jako u předešlé varianty preferují podporu podnikání a tvorby 
nových pracovních příležitostí. 

Zastavěná plocha:   23 408 m2 

• Území 1 – Administrativní budova. 
• Území 2 – Drobná výroba. 
• Území 3 – Sportoviště. 
• Území 4 – Vědeckoinovační centrum. 
• Území 5 – Restaurace. 

Komunikace a zpevněné plochy: 43 680 m2 

• Plochy pro parkování či odstávku osobních automobilů. 

Zeleň:     198 919 m2 

• Parkové úpravy stávajících stromových porostů popř. nově ozeleněné plochy. 

V této variantě je lokalita řešena situováním budov vědeckoinovačního centra, administrativních 
budov a budov pro menší množství malometrážních nájemců (drobnější podnikatelé a provozovny). 

Tato varianta předpokládá i návštěvnost obyvatel z blízkého okolí. Proto jsou zde navrženy objekty 
pro sport a občerstvení. Objekty budou vybaveny individuálními energetickými přípojkami a případně 
i zdrojem tepla. 

Objekty vědeckoinovačního centra jsou situovány v jižní části lokality. V severní části jsou umístěny 
administrativní budovy a objekty pro drobnou výrobu. Obě území jsou propojena plochou určenou 
pro sportovní vyžití. V této variantě je kladen důraz na zachování plochy zeleně a porostu, ať 
stávajícího nebo nově navrženého. Zeleň tvoří více jako 2/3 celkové plochy lokality. 

Objekty administrativních budov a vědeckoinovačního cetra jsou řešeny jako max. třípodlažní, 
objekty. Budovy vyhrazené drobné výrobě a podnikání jako dvoupodlažní. 

Řešení lokality poskytuje možnost etapovité realizace zástavby zóny.  
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Konstrukce objektů bude založena na bázi betonového nebo ocelového skeletu. Výška objektů je cca 
9 m u administrativních, u ostatních 5,5m. Opláštění  bude přizpůsobeno drobnějšímu členění ploch 
(např. lehké kovoplastické, zdivo). 
 
Technická infrastruktura 

Navrhovaná kanalizace: 

Vzhledem k dostupné stávající kanalizační síti v blízkosti areálu je navrhována jednotná kanalizace 
DN 300 PP SN 8 o délce 1245 m. 

Bude sloužit ke gravitačnímu odvedení dešťových a splaškových odpadních vod z daného areálu. 
Tyto se napojí na stávající jednotnou kanalizaci v areálu. Na jednotné kanalizaci budou v lomových a 
napojovacích bodech osazeny revizní šachty DN 1000 betonové prefabrikované a v místech se 
ztíženou přístupností DN 600 PP. 

 
Množství dešťových vod: 

Dešťový odtok ze zájmové plochy 

plocha střech Sstr ................................................................... 2,34 ha..................Ψs = 0,9 

plocha asfaltových vozovek Sasf ............................................ 4,37 ha..................Ψs = 0,7 

plocha zeleně Szel .................................................................. 19,89 ha................Ψs= 0,05 

Celková plocha:   Ss = Sstr. + Sasf. + Szel. = 26,6 ha 

součinitel odtoku:  Ψ = (2,34 . 0,9 + 4,37 . 0,7 + 19,89 . 0,05) / 26,6 = 0,23 

intenzita směrodatného deště při p = 0,5  :     qs = 157 l/s.ha 

 

Dešťový odtok z  plochy: Qdeš ť = Ss . Ψ . qs  =  26,6 . 0,23 . 157 = 960,53 l/s  

Množství splaškových vod je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

Ukazatel   Jednotka  stáv.stav výhled 

Obyvatelstvo   os. 400 450 

Průmysl   EO 0 0 

ostatní   os. 0 0 

Specifická spot řeba vody       

Obyvatelstvo   I/ob*d 120 100 

Průmysl   I/EO*d 0 0 

ostatní   I/ob*d 0 2 

Produkce odpadních vod   m3/den 48 45 
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Vzhledem k tomu, že splaškové odpadní vody netvoří ani 10% produkce dešťových odpadních vod, 
navrhuje se jednotná kanalizace pouze na produkci dešťových odpadních vod. 
 

Navrhovaný vodovod: 

Navrhovaný vodovod bude sloužit k zásobování pitnou vodou pro obyvatele a potřeby areálu a 
rovněž jako požární vodovod. Před každou nemovitostí bude na řadu osazeno vodovodní šoupě pro 
možnost uzavření přívodu vody. Na konci řadu bude osazen hydrant pro odkalení vodovodu. 
Předmětný vodovod je navržen jako DN 80 PE – HD o délce  1099 m. 

 

 

Podíl balast. ovd  % 10 30 

Qb  m3/den 4,8 13,5 

  m3/den   

Množství odpadních vod     

Qmin  m3/den 28,80 27,00 

kmin = 0,6 I/s 0,33 0,31 

Q 24   m3/den 52,80 58,50 
    m3/hod 2,20 2,44 
    I/s 0,61 0,68 

Qd  m3/den 76,80 81,00 

kd =  1,5 I/s 0,89 0,94 

Qh   m3/hod 15,20 14,63 

kh =  5 I/s 4,22 4,06 

Qmax do ČOV   m3/hod 15,20 14,63 

    I/s 4,22 4,06 

Znečišt ění - p řítok         
BSK5 - obyvatelstvo  kg/d 24,00 27,00 
          - průmysl  kg/d 0,00 0,00 
BSK5 - p řítok na ČOV   kg/d 24,00 27,00 
    mg/I 454,55 461,54 
Popula ční ekvivalent   EO 400  450 
CHSKcr   kg/d 48,00 54,00 
    mg/I 909,09 923,08 
NL  kg/d 21,60 24,30 
   mg/I 409,09 415,38 
Nc   kg/d 4,44 5,00 
    mg/I 84,09 85,38 
Pc   kg/d 1,00 1,12 
    mg/I 18,86 19,15 
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Navrhovaný plynovod: 

Předpokládaná bilance zemního plynu vychází z návrhu využití areálu pro vědeckotechnologický 
park, který bude využívat plyn především pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV. Tomuto 
využití odpovídá i charakteristika odběru a následné bilance spotřeb zemního plynu pro tuto variantu 
(jedná se o předpokládané údaje). 

Pro zájmové území je možno uvažovat s vybudováním nové VTL přípojky ze stávajícího VTL 
plynovodu DN 200  PN 40. Plynovodní přípojka bude na patě areálu ukončena regulační stanicí 
plynu VTL/STL. Dále bude STL plynovod rozveden po areálu dle jednotlivých variant řěšení. 
 

Tabulka navrhovaných spotřeb plynu varianta č.4 
 

 

 

 

 

 
Časový harmonogram revitalizace arálu (etapizace) 

 

MW h.r-1 MWh.r-1 GJ.r-1
MJ.Nm-3 Nm3/h Nm3/rok Nm3/rok

Vytápění, vzduchotechnika 4,2 2073 8707 31345,2 34 445 304744 921918

Příprava TV 1,8 434 781 2812 34 191 507907 82694

Ostatní 0,5 208 104 1040 34 147 611510 30588

Celkem 6,5 1476 9592 35197 34 702 1424161 1035200
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Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 
 

Předpokládané investi ční náklady 

Ekonomické vyhodnocení revitalizace předmětného areálu vychází z předpokládaných 
odhadovaných investičních nákladů stanovených odborným odhadem ceny investice vztažené na 
měrnou jednotku konkrétního záměru a procentuální proporcionalitu nově budovaných resp. 
demolovaných budov, zpevněných ploch či ploch určených k ozelenění. 

Účelem tohoto vyhodnocení je stanovení prvního orientačního výpočtu ceny investice projektu 
v přípravné fázi studie, jedná se tedy o hrubý odhad ceny stavebních nákladů pro realizaci projektu. 

Tento je připraven na odborných znalostech zpracovatele studie v podobě ukazatelů. V této fázi 
ocenění se předpokládá přesnost +/- 30-40% skutečných nákladů. Po zpracování další fáze projektu 
/ soupisu výkonů je možné cenu dále upřesnit. 

Oceněn je standardní návrh energetického řešení objektů umístěných v předmětném areálu dle 
platných zákonných předpisů (včetně např. zateplení objektů). Případné energeticky úsporná řešení 
včetně např. fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel apod. je nutné projektově i cenově řešit 
následně, a to dle požadavků zadavatele. 
 

Vědeckotechnologický park 

Zastavěná plocha:   23 408 m2 x 4 250 Kč = 1 mld. Kč 
Komunikace a zpevněné plochy: 43 680 m2 x 1 900 Kč = 87 mil. Kč 
Zeleň:     198 919 m2 x 330 Kč  = 67 mil. Kč 
Technická infrastruktura: 

• Jednotná kanalizace  1245 m  x 3 350 Kč = 4 mil. Kč 
• Vodovod   1099 m  x  3 300 Kč = 3,5 mil. Kč 
• Plynovod   1361 m  x 4 050 Kč = 5,5 mil. Kč 

 

Předpokládané odhadované investiční náklady činí:     1,2 mld. Kč 

 

Závěrečné vyhodnocení varianty 

Vybudování vědeckotechnologického parku v dané lokalitě koresponduje s poptávkou po podpoře 
podnikání a tvorbě nových pracovních příležitostí. Varianta vyžaduje poměrně dlouhou a složitou 
přípravu s vazbou na vysoké školy a univerzity s podporou průmyslových závodů. V současné době 
je možné čerpat dotace na tento druh aktivit, ale vzhledem k časové náročnosti přípravy tohoto 
projektu spočívajícím ve změně stávajícího územního plánu a projednání reálného zaměření 
vědeckotechnologického centra se jeví tato varianta jako méně reálná. 
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5.5 Varianta 5 – Autodrom 

Funkční využití areálu 

Celková plocha areálu, lokalita bývalých kasáren Palkovická, čítá 266 007 m2, tedy 26,6 ha. 
Předmětné území je součástí zalesněné lokality Místeckého lesa rozléhajícího se na polše cca 150 
ha. A jako takové je vhodné k širšímu využití bez nutnosti plošného omezování se pouze na 
oplocený areál bývalých kasáren Palkovická.  

Na základě konkrétní poptávky investora je do studie zařazena varianta motoristického centra, která 
předpokládá využití stávajícího areálu a následného možného rozšíření na přilehlé pozemky. 
Investor uvažuje o zafinancování této investice a zahájil jednání o možnostech spolupráce se 
Statutárním městam Frýdek – Místek. Zároveň předložil ideový návrh motocentra. 

Předmětná lokalita je v návrhu funkčně členěna na následující celky: 

• Závodní dráha, délka 4,0 km, šířka 12m (průměr), únikové zóny – kombinace beton/kačírek. 
• Terénní úpravy, sítě, příjezdové a obslužné komunikace, heliport. 
• Budovy pit & paddock. 
• Ostatní budovy (emergency, zdravotní středisko, média, race control, kanceláře, škola, 

prezentační místnost, dílna, občerstvení, sociální zařízení atd.). 
• Boxy (ca 25 ks). 
• Paddock parking  ca 20.000m2 . 
• Benzinová stanice. 
• Vybavení, stanoviště komisařů, ostatní. 
• Go kart/minibike. 
• Restaurace. 
• Grand stand/VIP. 
• Nákupní centrum. 
• Motoristické výcvikové středisko. 
• Show room. 
• Závodní dráha pro rádiem řízené modely. 
• Hotel. 
• Sport bar. 
• Technologický park. 
• Multifunkční sportovní hala, wellness. 
• Obchody. 
• Víkendové apartmány/rezidenční bydlení. 

Přínosy pro frýdecko-místecký region lze spatřovat především ve vysoce kvalitním mixu privátní, 
komerční, volnočasové a kondiční destinaci, v plánu dlouhodobého rozvoje oblasti s přímým 
dopadem na ekonomiku předmětného regionu, v širší mezinárodní prezentaci Statutárního města 
Frýdek – Místek. Nezanedbatelným přínosem je rovněž skutečnost známé destinace podporující růst 
turismu, obchobu a služeb a s tím spojená tvorba nových pracovních míst v tomto regionu. 

Možné navrhované využití areálu: 

• Pořádání automobilových a motocyklových závodů na mezinárodní popř. národní či klubové 
úrovni. 

• Pronájem závodní dráhy (možnost duálního využití). 
• Auto / Moto klub, pořádání klubových akcí. 
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• Výcvikové středisko. 
• Motoškola. 
• Prezentace nových produktů. 
• Testovací jízdy. 
• Zákaznické dny. 
• Společenské a korporátní akce. 
• Volné jízdy. 
• Jízdy veteránů. 
• Extrémní sporty. 
• Další volnočasové aktivity (cyklistika, in-line bruslení, běžky). 
• Ubytování, bydlení, gastronomie. 
 

Příklady “lesních okruhů” motoristického místa srovnatelného s předmětnou lokalitou: 
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Letecký snímek vybudovaného motoristického místa srovnatelného s předmětnou lokalitou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na lokalitu: 

• Přibližně 60 hektarů (600 000m2) vhodných pro závodní dráhu a infrastrukturu přidruženého 
motoristického sportu a dalších 90 hektarů (900 000m2) přiléhajících nebo obklopujících tento prostor 
pro potřeby komerčního rozvoje vedle závodního okruhu – celkem pozemky o výměře ca 150 ha. 
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V případě využití celého zalesněného pozemku, který není ve vlastnictví zadavatele studie, 
požadavek splněn. 

• Poloha místa by měla poskytovat prostor pro další komerční rozvoj za hranicemi pozemku. Závodní 
okruhy obvykle přilákají další rozvoj, jakmile jsou v provozu. 

V případě využití celého zalesněného pozemku, který není ve vlastnictví zadavatele studie, 
požadavek splněn. Navíc tuto možnost podporuje rovněž výsledek dotazníkového průzkumu. 
Podpora pracovních příležitostí je jedním z hlavních názorů veřejnosti. Požadavek splněn. 

 • Je výhodou, pokud místo nabízí dobrou čelní plochu pro umístění reklam, není to však nutností. 

Vzhledem k blízké příjezdové komunikace při západní straně lokality je zde vytvořen dostatečný 
prostor. Požadavek, byť není nutností, splněn. 

• Ve vzdálenosti do 30 km od místa by měly být čtyřhvězdičkové hotely s kapacitou minimálně 2 x 
200 pokojů a dalších ne méně než 2000 pokojů by mělo být vzdálených maximálně hodinu jízdy. 

Statutární město Frýdek – Místek je svou polohou v dostatečné blízkosti sídelního celku, města 
Ostravy, s touto požadovanou kapacitou. Požadavek, byť není nutností, splněn. 

• Ideálně by k místu měly vést dobré příjezdové komunikace, aby nebylo nutno budovat nové, a tím 
se snížily výdaje na infrastrukturu projektu.  

Dopravní napojení areálu je v současnosti řešeno silniční komunikací č. III/4848 Frýdek-Místek – 
Kozlovice – Frenštát pod Radhoštěm. Kapacitní možnosti komunikace je nutné ověřit samostatnou 
studií se zapracováním předpokládané intenzity dopravy. Požadavek částečně splněn. 

• Místo by mělo být lehce dosažitelné z hlavního silničního tahu. 

Dtto. předešlý bod. Realizací přeložky silniční komunikace R48 bude požadavek splněn. Tento 
záměr je zapracován v územně plánovací dokumentaci. 

• Na místo by měla být přivedena voda a elektrický proud. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o lokalitu dnes částečně využívanou je tento požadavek 
splněn. Kapacitní možnosti stávající technické infrastruktury jsou předmětem dalšího stupně 
projektové přípravy. 

• Místo by se nemělo nacházet dále než 150 km od mezinárodního letiště. 

Lokalita je v dosahu letiště v Mošnově, prostory resp. plocha společnosti Letiště Ostrava, a.s. se 
nachází do 30-ti km od zájmové lokality. Požadavek splněn. 

• Místo by mělo ležet do vzdálenosti hodinové jízdy autem od velkého města, aby přinášelo prospěch 
místní ekonomice. Na druhou stranu, samotný rozvoj celé oblasti by měl mít co nejmenší dopad na 
dané město, co se týče omezení dopravy a vzniku hlučnosti. 

Statutární město Frýdek – Místek je svou polohou v dostatečné blízkosti sídelního celku, města 
Ostravy, s touto požadovanou dobou dojezdu. Zároveň však areál svou polohou na okraji města 
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nepředpokládá významné problémy ve smyslu hlučnosti resp. jejího vlivu na blízkou zástavbu. V 
každém případě ovšem bude míra vlivu investičního záměru na životní prostředí, hlukový příspěvek 
nevyjímaje, předmětem samostatného hodnocení. Požadavek částečně splněn. 

• Místo nemusí být na rovině, může ležet na topograficky zajímavém pozemku. 

Předmětná lokalita je rovinatá bez větších terénních zlomů. Vhodnost výškopisu terénu pro daný 
záměr je otázkou pro investora záměru. Lokalita záměru vyhovuje. 

• V případě rozvoje místa by mělo dojít k minimálním dopadům na životní prostředí. 

Dopady investičního záměru na životní prostření se bude zabývat samostatná studie hodnocení vlivu 
na životní prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 
o změně některých souvisejících zákonů.  

• Zpevněný povrch výhodou (např. starý průmyslový/vojenský/zemědělský areál). 

Předmětná lokalita, tedy min. areál bývalých kasáren Palkovická, plně koresponduje s požadavkem 
na presenci zpevněných ploch.  
 

Tato varianta se zcela vymyká v současné době platnému územnímu plánu Statutárního města 
Frýdek – Místek. V případě dalšího pokračování investičního záměru je nutná změna územně 
plánovací dokumentace.  
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Časový harmonogram revitalizace arálu (etapizace) 
 

 
Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 

Autodrom 

Vzhledem k ideovému záměru prezentované varianty nebylo možné alespoň orientačně stanovit 
výměry jednotlivých ucelených částí tak, aby mohla být otázka návrhu předpokládaných investičních 
nákladů v rámci této studie a této varianty relevantně zodpovězena. 
 

Závěrečné vyhodnocení varianty 
 
Varianta vybudování autodromu vychází z konkrétní poptávky potenciálního investora, který je 
seznámen s daným územím a s možností financování projektu. Jedná se o netradiční využití areálu, 
které není v současné době v souladu s územně plánovací dokumentací. Investor vychází 
z výhodného umístěním stavby v rámci České republiky a spádové zájmové oblasti zasahující i do 
Polska. Na území ČR se nacházejí dvě motocentra a to v Brně a Mostě. Investor uvažuje o možnosti 
vybudování první etapy motocentra v areálu Palkovických kasáren s případným rozšířením na 
přilehlé pozemky. Vybudování uceleného areálu nabízí výhodu zvýšení počtu pracovních míst a 
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zvýšení turistické atraktivnosti Frýdku-Místku. Varianta předpokládá změnu územního plánu a 
zpracování EIA dokumentace. 
 
 

6 Vliv projektu na životní prost ředí 

Otázka vlivu projektu na životní prostředí je společným jmenovatelem pro všechny navrhované 
varianty. Níže jsou tedy uvedeny zásady, které je nutné v další projektové přípravě ve vztahu k 
ochraně životního prostředí respektovat. Svým významným vlivem se snad vymyká poue varianta č. 
5, která si vyžádá poměrně podrobnou analýzu. 

 

6.1 Ochrana lesa 

Předmětná lokalita je z části tvořena lesními pozemky, které jsou určeny k plnění funkcí lesa. Tyto 
pozemky podléhají ochraně dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. Při využití 
pozemků určených k plnění funkcí lesa musí být zajištěno, aby použití pozemků co nejméně 
narušovalo  hospodaření v lese a plnění jeho funkcí. Jak vyplývá z § 14 a 15 zákona č. 289/1995 
Sb., o lesích, v platném znění, při realizaci záměrů na těchto pozemcích je nutné vyžádat si 
rozhodnutí o odnětí pozemků z pozemků plnících funkci lesa. Omezení využívání pozemků pro 
plnění funkcí lesa je stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa 
v obvyklém rozsahu. Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Trvalým se rozumí trvalá 
změna využití pozemků, dočasným se pozemek uvolňuje pro jiné účely na omezenou dobu.  

Žádost o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa musí mít veškeré náležitosti 
dle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně 
pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Některé stavby (např. signály, stožáry nadzemních vedení, přečerpávací stanice, vrty a studny) lze 
umístit bez odnětí. 

V případě umístění záměru ve vzdálenosti 50 m od lesa je třeba souhlasu orgánu státní správy lesů 
ve smyslu § 14 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění. 

V rámci zpracování této studie bylo variantní řešení využití předmětné lokality (s výjimkou varianty č. 
5) konzultováno s orgánem ochrany životního prostředí na úseku ochrany lesního půdního fondu. 
Závěr z této konzultace je na snadě. Pokusit se o co možná maximální minimalizaci kácení 
stávajících lesních porostů. 

 

6.2 Ochrana p řírody a krajiny 

Obecně je otázka ochrany přírody a krajiny vymezena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. 
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Tímto zákonem jsou vymezeny územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, 
evropská stanoviště, evropsky významné lokality, zvláště chráněná území (tj. národní parky, 
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a 
přírodní památky). 

V dané lokalitě se nenachází žádné územní systémy ekologické stability, evropská stanoviště, 
evropsky významné lokality ani zvláště chráněná území. 

Mezi významné krajinné prvky patří dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, les, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále zaregistrované 
významné krajinné prvky (např. mokřady, umělé i přirozené skalní úkazy).  

Z významných krajinných prvků v dané lokalitě připadá v úvahu pouze les a v okrajové části areálu 
pak vodní tok Hraniční potok. 

 

6.3 Kácení d řevin 

Ochrana dřevin je rovněž řešena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. 

V případě kácení dřevin rostoucích mimo les je při realizaci záměru potřeba podat žádost dle § 8 
odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a § 8 vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. 
 

Před samotným podáním žádosti o povolení kácení dřevin bude nezbytné provést dendrologický 
průzkum za účelem zjištění kvalitativního a kvantitativního stavu dřevin určených ke kácení. 

Samotné kácení dřevin je pak možné provádět mimo vegetační období (tj. mimo období mezi 31. 3. a 
1.10. kalendářního roku). 

 

6.4 Ochrana vod 

Ochrana podzemních a povrchových vod je řešena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném 
znění (vodní zákon). 

Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a 
zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání podle podmínek vodního zákona a dále dbát o to, 
aby nedocházelo k znehodnocování jejich energetického potenciálu a k porušování jiných veřejných 
zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. 

Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby 
nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby 
nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o 
zlepšování retenční schopnosti krajiny. 



 

Regenerece brownfield v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická  
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Tebodin Czech Republic, s.r.o.   
Číslo dokumentu:  5923-000-2/2-KP-02  

Revize:  1 
 

 

Datum: 05/2010  

Strana: 41 z 54  

  

  

  

Předmětná lokalita není vyhlášena jako chráněná oblast přirozené akumulace vod, nenachází se v 
ochranném pásmu vodních zdrojů, ani se nenachází v záplavovém území. 

 

6.5 Ochrana zem ědělského p ůdního fondu 

Obecně spadá ochrana zemědělského půdního fondu pod zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

V předmětné lokalitě se pozemky vedené v Katastru nemovitostí jako zemědělský půdní fond 
nenacházejí. 

 

6.6 Posuzování vlivu na životní prost ředí 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů vymezuje činnosti, resp. stavby, které je nutné posuzovat v rámci zjišťovacího řízení popř. 
jako tzv. podlimitní záměr. 

Každá z navrhovaných variant svým rozsahem dává předpoklad nutnosti zpracování příslušné 
dokumentace posuzující vliv záměru na životní prostředí resp. podání žádosti o zjišťovací řízení dle 
uvedeného zákona. 

 

6.7 Odpady 

Tato problematika je řešena zákonem č. 185/2001., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 
dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, práva a 
povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy. 

Při realizaci záměru musí být dodržovány obecné povinnosti původců odpadů uvedené v § 16 
zákona č. 185/2001., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Mezi tyto povinnosti patří: 
 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 
• zajistit přednostní využití odpadů, 
• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit 

dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, 
• zpracovat plán odpadového hospodářství, atd. 
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7 Časový harmonogram revitalizace areálu (etapizace) 

Podrobnější časový harmonogram revitalizace areálu, jakási etapizace, je uvedena vždy u příslušné 
navrhované vyrianty (viz. výše odst. č. 5). 

Obecně lze říci, že časové lhůty, uvedené u jednotlivých variant v osdt. 5, jsou pouze a jenom 
informativního charakteru a bude nutná jejich aktualizace a především rozpracování na jednotlivé 
fáze přípravy konkrétního investičního záměru. Samostatnou kapitolou je potom etapizace projektové 
přípravy, která má svá specifika a vazby, které nejsou a ani nemohou být předmětem této studie. 
 

8 Ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu 

Podrobnější ekonomické vyhodnocení revitalizace areálu je uvedeno vždy u příslušné navrhované 
vyrianty (viz. výše odst. č. 5). 

 

9 Možnosti financování investi čního zám ěru 

Financování investičního záměru je možné realizovat třemi různými způsoby a jejich vzájemnými 
kombinacemi. Jedná se o získání dotace a dofinancování ze strany investora, finanční zajištění 
investice bez dotace a postoupení financování jinému investorovi. 

 

Dotační příležitosti 

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury: 
• Výstavba nebo rekonstrukce podnikatelských nemovitostí. 
• Příprava infrastruktury pro podnikání. 
 

Operační program Podnikání a inovace: 
Program nemovitosti - rekonstrukce objektu nebo příprava zóny pro účely zpracovatelského 

průmyslu, oblasti strategických služeb nebo technologických center. 
 
Pro účely financování předmětného areálu jako celku je jeví tento program jako nevhodný, 
protože je koncipován pro tzv. koncového klienta tedy subjekt fyzicky působící v areálu. 
Nalezení jednoho investora celé lokality se jeví jako obtížné, proto je vhodné areál dělit na 
menší části (objekty, soubory objektů), které následně nabízet koncovým klientům 
samostatně. Po té je pravděpodobnost čerpání prostředků prostřednictvím tohoto programu 
vyšší. 

 

Program prosperita - rekonstrukce objektů pro účely vědeckotechnologických parků, 
center transferu technologií nebo podnikatelských inkubátorů. 

 

V České republice bylo z tohoto programu podpořeno již 36 záměrů a stále není jeho 
potenciál vyčerpán. Čerpání finančních prostředků z tohoto programu je však přímo vázáno 
na nalezení konkrétního klienta. Nabízí se možnost spolupracovat s blízkým a v regionu 
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významným subjektem, automobilkou popř. navázání spolupráce s konkrétní vysokou školou 
či univerzitou. Příprava tohoto projektu je časově a obsahově vysoce náročná a nejeví se v 
dané lokalitě a čase jako reálná. 

 

Operační program Životní prostředí: 
• Provedení průzkumu kontaminace a anlýzy rizik. 
• Odstranění závažnější ekologické zátěže. 
 

Využití finančních prostředků z tohoto operačního programu je pro účely přípravy areálu typu 
brownfield vázán na zpracování “ekologického auditu”. Součástí této studie byla v rámci 
základního stavebně technického průzkumu provedena rešerše provedených geologických 
průzkumů znečištění prostředí. Závěrem této kontroly je skutečnost, že bude nutné před realizací 
revitalizace areálu provést sanaci konstrukcí resp. půdy zasažené těmito látkami. 
 
Regionální operační programy: 

• Regenerace brownfieldů s budoucím využitím pro občanskou vybavenost i komerční aktivity. 
• Rekonstrukce objektů pro účely cestovního ruchu. 

 

Implementace tohoto programu je, ve vztahu k předmětné lokalitě, v kompetenci 
Moravskoslezského kraje. Tento program se jeví jako vhodný a aplikovatelný pro danou variantu 
občanského využití a komerčních aktivit. 
 
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace: 

• Regenerace areálů pro vysoké školy, kde je výuka spojená s výzkumem, pro regionální 
centra vědy a výzkumu. 

 

Podobně jako u Operačního programu Podnikání a inovace je využití prostředků spojeno s 
konkrétním subjektem v tomto případě vysokou školou či univerzitou. V době zpracování této 
studie je tento program žadateli nevyužíván. 
 

Strategické partnerství 

Zpracovatel této studie má na mysli oboustrnně výhodné účelové spojení mezi současným 
vlastníkem areálu a případným investorem. Typickým příkladem budiš konkrétní investiční záměr 
prezentovaný variantou č.5. 

Hlavni benefity takovéhoto partnerství pro zadavatele bezesporu jsou: 
• Vytvořeni pracovních příležitostí. 
• Po realizaci projektu nasledný komerční rozvoj lokality a jejiho okolí. 
• Podpora turistického ruchu. 
• Vytvořeni nových volnočasových aktivit v lokalitě. 

 

 



 

Regenerece brownfield v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická  
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Tebodin Czech Republic, s.r.o.   
Číslo dokumentu:  5923-000-2/2-KP-02  

Revize:  1 
 

 

Datum: 05/2010  

Strana: 44 z 54  

  

  

  

9.1 Regionální opera ční program regionu soudržnosti Moravskoslezsko  
2007 - 2013 

Oblast podpory “Podpora využívání brownfields”: 
 

Zaměření / Specifikace podpory 
Brownfields jsou dříve zastavěná území, která jsou v současné době nedostatečně využitá či 
opuštěná, přičemž mohou být i kontaminovaná.  
Mezi typické znaky brownfieldu patří: 
a)  jedná se o nemovitosti (pozemky nebo stavby); 
b)  tyto nemovitosti nejsou užívány vůbec nebo z různých důvodů nedostatečně; 
c)  představují potenciální nebo reálné ekologické, estetické, příp. sociální riziko pro své 

okolí; 
d)  u nedostatečně využívaných pozemků/staveb je třeba jejich ekonomickou hodnotu zvýšit 

změnou využitelnosti/rekonstrukcí.  
 
Brownfield je nemovitost/pozemek, stavba, objekt, areál, která je opuštěná nebo nedostatečně 
využitá, je zanedbaná a může být případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek 
průmyslových, těžebních, zemědělských, armádních, rezidenčních, dopravních či jiných aktivit 
nebo občanské vybavenosti. Problematiku lokalit, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď 
obnovením jejich původní funkce, nebo nahrazením novým typem využití. Bude podporována 
regenerace nemovitostí - pozemků typu brownfields jejichž plocha bude po regeneraci z více než  
50 % využita pro neprůmyslové účely. Nebude podporována regenerace nemovitostí pro výstavbu 
velkoplošných obchodních center (nad 5 000 m2 v jednom podlaží), pro zemědělství a pro 
energetiku a stavebnictví. Bude podporována regenerace nevyužívaných objektů - staveb pro 
neprůmyslové využití, pokud tyto objekty budou součástí regenerovaného pozemku, netvoří více 
než 10% výměry pozemku a účelnost jejich regenerace bude doložena ekonomickým rozborem. 
Regenerace lokalit typu brownfields bude podporována, pouze v případech, kdy tyto lokality 
vzhledem ke své poloze, minulému využití, kontaminaci a jiným zátěžím, jsou nezajímavé pro 
soukromé investice. Výsledkem podporovaných projektů bude „minulý brownfield“, to znamená 
lokalita připravená pro novou výstavbu. 
 
Zdůvodn ění 
Jedním z důsledků průmyslové historie Moravskoslezského kraje, vývoje sídelní struktury, ale i 
vývoje zemědělství v posledních 15-ti letech, je existence řady ploch, které ztratily své původní 
funkční využití – jedná se o bývalé průmyslové areály, krajinu postiženou těžbou uhlí, 
nevyužívané zemědělské areály i objekty občanské vybavenosti. V rámci pilotní části projektu 
Národní strategie regenerace brownfields pro Českou republiku bylo v roce 2004 identifikováno v 
Moravskoslezském kraji 216 lokalit o celkové rozloze 2 269 ha. Z toho bývalé průmyslové lokality 
představují 43 % jejich počtu. Tyto lokality byly ohodnoceny multikriteriálním hodnocením podle 
předpokládané ekologické zátěže a atraktivity pro opětovné využití. Uvedené lokality představují 
pouze vzorek celkového rozsahu brownfields vzhledem k tomu, že v minimálním rozsahu zahrnují 
zemědělské a venkovské brownfieldy a území postižená důlní činností. Vzhledem k nákladům a 
budoucím výnosům jsou projekty regenerace brownfields ve velké míře závislé na financování z 
veřejných zdrojů, které vyrovná jejich znevýhodnění vůči lokalitám na zelené louce. 
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Globální a specifické cíle oblasti podpory 
Globální cíl 
Vhodným způsobem využít opuštěné areály v souladu s potřebami regionu. 
 
Specifické cíle 
Revitalizovat opuštěné areály a připravit pro další využití. 
 
Forma podpory a její výše, typ podpory 
Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 92,5% způsobilých výdajů. Nelze podporovat 
projekty zakládající veřejnou podporu. Projekty jejichž výsledkem je nemovitost určená k prodeji 
nebo k pronájmu nemusí zakládat veřejnou podporu. Jsou to však projekty vytvářejícími příjmy. 
Výše dotace bude stanovena metodou finanční mezery, jak je popsáno v Metodickém pokynu pro 
projekty vytvářející příjmy. Základ pro výpočet dotace je vypočten jako rozdíl současné hodnoty 
investičních a provozních nákladů a současné hodnoty čistých příjmů za referenční období. Podíl 
dotace u takto vypočtených způsobilých nákladů bude 92,5%. Minimální velikost celkových 
způsobilých výdajů (investičních nákladů u projektů vytvářejících příjmy) 2 mil. Kč. 
 
Příjemce zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. 
 
Typ podpory: individuální projekty 
 
Podporované aktivity a typ podpory 
Podpora bude zaměřena na regeneraci brownfields, pro nezemědělské a nepodnikatelské účely, 
resp. na využití brownfields, jejichž plocha využitá pro zpracovatelský průmysl bude menší než  
50 % celkové rozlohy. 
Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím 
využitím pro: 
• veřejné služby, 
• veřejná prostranství, 
• obchod, služby. 
Součástí podporovaných projektů na regeneraci lokalit typu brownfields není jejich následné 
využití. Lze podporovat také regeneraci brownfields, jejichž budoucí využití není v době realizace 
projektu známo (tj. lze podporovat např. dočasné ozelenění, dokud se pro ně nenajde jiné využití 
v rámci výše specifikovaných oblastí). 
 
Budou podporovány zejména tyto aktivity : 
• Projektová příprava regenerace, včetně potřebných průzkumů. 
• Podpora majetkoprávního řešení lokalit. 
• Demolice nepoužitelných objektů a vyklizení pozemků. 
• Odstranění ekologických zátěží – pouze v případě, že se nejedná o závažnou ekologickou 

zátěž, která spadá do působnosti OPŽP. O závažnosti zátěže bude rozhodovat MŽP na základě 
podkladů 

• předaných žadatelem, před předložením žádosti o financování z ROP. 
• Vybudování dopravní a technické infrastruktury nutné pro budoucí využití území na hranici 

pozemku. 
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• Regenerace objektů – pouze výjimečně v ekonomicky opodstatněných případech. 
 
Tento způsob financování umožní působení „veřejných developerů“ projektů brownfields, jejichž 
úlohou bude zejména majetkoprávní řešení lokalit a příprava území pro budoucí využití. Toto je 
vnímáno jako pobídka pro soukromý sektor – pokud bude lokalita majetkoprávně dořešena a 
bude ze strany veřejného sektoru konkrétní představa o budoucí funkci území, jež bude v souladu 
s představou investora, bude takto připravená lokalita mnohem atraktivnější pro soukromý kapitál. 
Koordinace regenerace brownfields : 
• Aktualizace a rozvoj databáze brownfields. 
• Partnerství pro sladění zájmů veřejných a privátních subjektů, které jsou v procesu regenerace 

a revitalizace zapojeny. 
 
Nebude podpořena výstavba nových objektů, pouze příprava plochy pro prodej nebo regenerace 
objektu pro další využití. Nebudou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v 
následujících odvětvích: 
• Projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v 

příloze Smlouvy o ES (zemědělské výrobky). 
• Zemědělství, rybolov, akvakultura. 
• Dále také strategické služby a technologická centra, popř. výzkum a vývoj. 
• Velkoplošná obchodní centra (nad 5 000 m2 v jednom podlaží). 
 
Územní zam ěření podpory 
Region soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko. 
 
Příjemci podpory 
• Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené obce, dobrovolné svazky obcí a 

organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazky obcí. 
• Státní podniky. 
• Nestátní neziskové organizace. 
 
Veřejná podpora 
Bude se lišit podle typu projektu a příjemce podpory: 
• Projekty s následným využitím pro veřejnou infrastrukturu - nejedná se o veřejnou podporu. 
• Projekty předložené veřejným sektorem, jejichž výsledkem je nemovitost určená k prodeji nebo 

pronájmu – tyto projekty by neměly zakládat veřejnou podporu budou však posuzovány jako 
projekty vytvářející příjmy podle čl 55 nařízení Rady ES 1083/2006. 

 
Způsobilé výdaje 
Hlavní výdaje projektu: 
• náklady na zpracování dokumentace k projektu – výdaje související s přípravou žádosti o dotaci 

a jejich povinných příloh, předkládaných na ROP MS, a to včetně dalších souvisejících 
dokumentů nutných k přípravě projektu (např. výdaje na projektovou dokumentaci – tj. 
dokumentace pro územní/stavební řízení; dokumentace k EIA, průzkumy a další) – max. do 5 % 
celkových způsobilých výdajů, 

• stavební část stavby, včetně vyvolaných nákladů (povinných na základě právních předpisů ČR), 
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• technologická zařízení, 
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. náklady na pořízení nových nebo použitých 

strojů a zařízení, vnější a vnitřní vybavení), 
• nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
• nákup ostatních nemovitostí – staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do  

50 % způsobilých výdajů, 
• náklady na propagaci výstupů projektu – max. do 2 % způsobilých výdajů projektu, 
• náklady na publicitu, 
• věcné příspěvky – za podmínky nezávislého zhodnocení a kontroly a maximálně v takové výši, 

že dotace z rozpočtu Regionální rady nepřevýší celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty 
těchto příspěvků o poskytnutí pozemku (max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  
o poskytnutí staveb (i s případným nákladem na poskytnutí pozemku max. do 50 % způsobilých 
výdajů) o poskytnutí zařízení, 

• DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet 
DPH na vstupu). 

 
Doplňkové výdaje (max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu): 
• nákup konzultačních a jiných služeb, 
• finanční výdaje, 
• pojištění majetku u projektů nad 50 mil. Kč celkových způsobilých výdajů za podmínek Řídícího 

orgánu ROP MS, uvedených v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady, 
• správní a místní poplatky, 
• výdaje na realizaci výběrové řízení, 
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 
• odpisy pro potřeby řízení projektu, 
• audit projektů – způsobilý výdaj pouze u projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, 
• osobní náklady projektového týmu, 
• DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na 

odpočet DPH na vstupu). 
 
Časový rozvrh 
7 let (2007–2013) 
(Projekt Ministerstva pro místní rozvoj "Revitalizace deprimujících zón pro veřejnou správu č. WB- 
41-04"). 
 
Oblast podpory “Rozvojové póly regionu”: 
 
Města nad 50 000 obyvatel 
 
Zaměření / Specifikace podpory 
Podpora je zaměřena na posílení měst a zmírnění hospodářských, sociálních a 
environmentálních potíží, se kterými se potýkají největší města regionu Moravskoslezsko. 
Podpora těchto měst sleduje tato hlavní témata, která jsou rovněž v souladu evropskými 
politikami pro rozvoj měst: 
1) Ekonomický rozvoj 
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2) Sociální integrace 
3) Životní prostředí 
4) Přitažlivá města 
5) Dostupnost a mobilita 
6) Správa věcí veřejných - „smart governance“ 
 
Podpora ROP bude zaměřena do oblastí Sociální integrace Přitažlivá města a Dostupnost a 
mobilita. 
Podpora v dalších oblastech bude poskytovány Tématickými operačními programy. Pro prevenci 
odlivu obyvatel a návštěvníků z center měst je nutno zatraktivnit tato centra pro podnikání, 
bydlení i trávení volného času. Zlepšení fyzického stavu a vzhledu veřejných prostranství a budov 
s jejich vybavením v centrech měst, ale i na sídlištích přispěje k vyšší atraktivitě měst pro rozvoj 
ekonomických aktivit. Historická centra měst jsou památkově chráněna, což přináší bariéry při 
jejich využití pro podnikání i bydlení. Na druhé stranně rekonstruovaná historická centra jsou 
lákadlem pro návštěvníky měst i jejich obyvatele. Sídliště vzniklá v druhé polovině 20. století na 
okrajích historických měst je nutno doplnit dalšími zařízeními občanské vybavenosti a podpořit 
zde rozvoj vzdělávacích, sociálních, kulturních, rekreačních a sportovních služeb. Lokality s 
koncentrací sociálně slabých obyvatel vyžadují komplexní přístup zahrnující zlepšení fyzického 
prostředí, který musí být doprovázen opatřeními v sociální a bezpečnostní oblasti. Prostory, které 
ztratily své původní využití a negativně ovlivňují využití území, budou regenerovány a znovu 
využity pro výrobní účely, ale často také vytvářejí příležitost pro rozšiřování občanské 
vybavenosti. 
 
Zdůvodn ění 
Města často neplní funkci katalyzátorů ekonomického rozvoje, neboť nemají dořešeny základní 
problémy pro svůj harmonický rozvoj (infrastruktura, sociální a zdravotní služby spojené se 
stárnutím populace, kvalita bydlení zejména na sídlištích, atd.). Aglomerace tří největších měst 
regionu byla postižena útlumem hornictví a restrukturalizací ostatních tradičních odvětví 
průmyslu. Jedním z nejzávažnějších vnějších projevů restrukturalizace průmyslu je vysoká 
nezaměstnanost, která je z hlediska relativních srovnání nižší než ve vybraných regionech např. 
severozápadních Čech, ale z pohledu absolutních čísel představuje přes 20 % všech 
nezaměstnaných v ČR koncentrovaných převážně na velmi malém úze m í ostravsko-karvinské 
oblasti. Tato vysoká koncentrace nezaměstnaných s sebou přináší všechny průvodní negativní 
jevy jako vyšší kriminalitu, užívání návykových látek, vznik čtvrtí s koncentrací sociálně slabých 
obyvatel aj. Toto území má relativně dobrou, ale mnohdy zastaralou infrastrukturu. Velká města s 
počtem obyvatel větším než 50 tis. plní funkci rozvojových pólů pro celý region Moravskoslezsko. 
Bližší specifikace / náplň těchto témat je obsahem Metodického pokynu Ministerstva pro místní 
rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje 
města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883). 
 
Globální a specifické cíle oblasti podpory 
Globální cíl 
Všestranně zkvalitnit prostředí měst a jejich občanskou infrastrukturu v souladu s potřebami jejich 
udržitelného rozvoje. 
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Specifické cíle 
• Aktivizovat růstový potenciál měst – revitalizovat brownfields a vybrané městské části a zajistit 

přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (služby, volný čas). 
• Zajistit rozvoj center měst a zvýšit atraktivitu měst – zvelebit centra, ve kterých je 

koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit a zkvalitnit sociální 
infrastrukturu pro obyvatele i návštěvníky. 

• Zlepšit kvalitu bydlení a života v zaostávajících částech měst, revitalizovat a humanizovat 
obytné čtvrti a veřejná prostranství, posílit soudržnost obyvatelstva. 

 
Prioritní témata 
Městská doprava. 
Inteligentní dopravní systémy. 
Podpora čisté městské dopravy. 
Integrované projekty pro obnovu měst a venkova. 
 
Forma podpory a její výše, typ podpory 
Nevratná přímá pomoc (dotace) městům, tvořícím regionální póly rozvoje, bude poskytována 
výhradně prostřednictvím Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). IPRM se rozumí soubor 
vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány v geograficky vymezené 
zóně města nebo řeší průřezově určité téma, např. veřejné dopravy, zelených ploch ve městech 
apod. IPRM jsou realizovány prostřednictvím několika dílčích projektů, které směřují k dosažení 
společného cíle či cílů regionu, města, lokality. Město je nositelem IPRM je zodpovědné za jeho 
přípravu výběr dílčích projektů k jeho realizaci, koordinaci realizace IPRM a splnění jeho cílů. 
Nositeli dílčích projektů v rámci IPRM mohou být i jiní žadatelé. IPRM nebude pokrývat celé 
území města (s výjimkou tématických), ale bude realizováno v územně souvislé části města 
vybrané na základě stanovených kriterií. Tato kriteria a další podmínky pro poskytování podpory 
městům prostřednictvím IPRM jsou uvedeny v Metodickém pokynu k hlavním zásadám pro 
přípravu hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města vydaného MMR. 
 
Minimální velikost rozpočtu IPRM je 10 mil. EUR. 
Min. velikost způsobilých výdajů dílčích projektů – 2 mil. Kč. 
 
Nevratná přímá pomoc (dotace), maximálně 92,5% způsobilých výdajů. U projektů, které 
zakládají veřejnou podporu, bude dotace určena v souladu s mapou regionální podpory ČR pro 
období 2007-2013 – celková podpora nesmí překročit 40 % celkových způsobilých výdajů, v 
případě malých podniků lze tento limit zvýšit o 20 % a u středních podniků o 10 %. Příjemce 
zajistí spolufinancování projektu z vlastních zdrojů. 
 
Typ podpory: Integrované plány rozvoje měst. U prioritní osy Rozvoj měst je možnost využít 
iniciativu JESSICA pro zajištění revolvingového financování rozvoje měst formou fondů rozvoje 
měst a překlenovacích fondů. 
 
Podporované aktivity 
Ekonomický rozvoj 
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• Zlepšení podmínek pro cestovní ruch ve městech – doplnění kulturní sportovní a/nebo zábavní 
infrastruktury v centrech měst nebo ve vazbě na stávající turistické cíle/památky. 

 
Sociální integrace 
• Rozvoj služeb, odrážejících měnící se demografickou strukturu obyvatel – rozvoj terénních 

služeb pro staré občany, služby pro rodiče s dětmi, které jim umožní návrat do práce. 
• Rozvoj služeb pro sociální začlenění etnických menšin a dalších znevýhodněných skupin 

obyvatel. 
• Opatření ke zlepšení sociální situace obyvatel v ekonomicky a sociálně deprivovaných částech 

měst (směřujících např. ke zvýšení vzdělanosti nebo bezpečnosti). 
• Doplnění kapacit a zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělání všech stupňů. 
• Infrastruktura prevence sociálně-patologických jevů zejména pro rizikové skupiny mládeže a 

opatření proti místní kriminalitě. 
• Infrastruktura pro služby osobám se sníženou schopností pohybu a/nebo orientace budování 

měst bez bariér a vytváření podmínek mobility pro všechny. 
 
Přitažlivá města 
• Zvýšení kvality ekonomicky a sociálně exponovaných území, aby plnila reprezentativní, kulturní, 

sociální a další městské funkce (modernizace, výstavba a rekonstrukce objektů občanské 
vybavenosti, bezbariérové přístupy do veřejných budov). 

• Regenerace památkových objektů, zejména v centrech měst, posílení infrastruktury pro 
cestovní ruch a zvyšování turistické atraktivity tvorbou produktů cestovního ruchu včetně 
navazujících investic (fyzické investice s odpovídajícími marketingovými nástroji). 

• Rekonstrukce veřejných prostranství, zejména v centrech měst a na sídlištích. 
• Zvýšení kvality zón pro bydlení a veřejné služby. 
• Regenerace lokalit typu brownfields s převážným využitím pro veřejné služby, veřejná 

prostranství, obchod, služby – regenerace bude podpořena pouze v souvislosti s novým nebo 
změněným funkčním využitím území. 

• Zkvalitnění a rozšíření kulturního, sportovního a volnočasového zázemí a podmínek, podpora 
zdravého způsobu života. 

• Revitalizace zanedbaných a upadajících částí měst. 
 
Dostupnost a mobilita 
• Zvýšení bezpečnosti, zvýšení výkonu a kvality veřejné dopravy ve městech. 
• Budování a/nebo zvýšení kapacity tras veřejné městské dopravy napojujících významná 

rozvojová území ve městech (pro bydlení i podnikání), budování a/nebo rekonstrukce 
technického zázemí podniků/organizací veřejné městské dopravy. 

• Budování a posilování systémů integrované veřejné dopravy ve městech investice do 
technickoorganizačních opatřeních při řízení veřejné městské dopravy. 

• Budování přestupních terminálů, budování systémů Park&Go a Park&Ride. 
• Podpora využívání „měkkých“ forem dopravy (cyklo, pěší). 
• Zklidňování dopravy; řešení problematiky parkování. 
Správa věcí veřejných 
• „Smart governance“ města a regiony. 
• Integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji měst. 
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• Účast občanů. 
• Sítě a výměna zkušeností. 
 
Integrované plány rozvoje měst mohou zahrnovat i další výše neuvedené aktivity, které jsou 
uvedené v prioritních osách 1 a 2 tohoto programu (za podmínek, vymezených v těchto prioritních 
osách). Integrované plány rozvoje města (IPRM) mohou zahrnovat i projekty vhodné pro 
tematické operační programy. Projekty vhodné pro tematické operační programy, zahrnuté ve 
schválených IPRM, budou při předložení do těchto operačních programů zvýhodněny při výběru 
projektů. Aktivity/projekty vhodné pro tématické operační programy budou v IPRM uvedeny pro 
informaci. 
 
Indikátory 
Hlavní monitorovací indikátory 
 
Výstupy 
Název Měrná jednotka 
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraných měst počet 50 
 
Výsledky 
Název Měrná jednotka 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem užitná plocha v m2 94 500. 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání užitná plocha v 
m2 12 600. 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro služby OVS užitná plocha v m2 . 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči užitná 
plocha v m2 18 900. 
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy užitná plocha v 
m2 63 000. 
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech ha 9. 
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech ha 4. 
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity užitná plocha v m2 . 
Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči užitná plocha v m2. 
Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání užitná plocha v m2. 
Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS užitná plocha v m2. 
Počet zařízení a technologií vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku. 
Počet objektů s modernizovaným vybavením a zařízením. 
Velikost průměrných nákladů IPRM mil EUR. 
 
Doplňkové monitorovací indikátory 
Počet nově vytvořených pracovních míst celkem. 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže. 
Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy. 
Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem km. 
Délka nově vybudovaných cyklostezek celkem km. 
Délka rekonstruovaných cyklostezek celkem km. 
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Počet zapojených partnerů. 
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně ha. 
Počet zrekonstruovaných kulturně – historických a technických objektů. 
Počet podpořených neziskových organizací v rámci projektů pro rozvoj měst. 
Počet podniků/organizací služeb založených a udržených v revitalizované části obce. 
 
Územní zam ěření podpory 
Region soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko, území měst s více než 50 tis. obyvateli – města : 
Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava. 
 
Příjemci podpory 
• Obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené a založené obcemi nad 50 tis. Obyvatel, 

realizující projekt v rámci IPRM. 
• Nestátní neziskové organizace, realizující projekt v rámci IPRM. 
• Moravskoslezský kraj, realizující projekt v rámci IPRM a organizace jím zřízené a založené, 

realizující projekt v rámci IPRM. 
• Podniky, realizující projekt v rámci IPRM. 
 
Příjemci jiní než jsou obce musí předložit souhlas obce s realizací projektu v rámci IPRM. V rámci 
této oblasti podpory budou podpořeny nestátní neziskové organizace a podniky pouze s 
doloženým alespoň dvouletým po sobě jdoucím účetním obdobím (tj. 2 roky po sobě uzavřené 
účetní období předcházející roku podání žádosti o dotaci). Dvouleté účetní období se doloží 
vyplněním údajů za 2 roky v aplikaci Vyhodnocení finančního zdraví, která je součástí povinné 
přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. 
 
Veřejná podpora 
Obecně se nepředpokládá, že by dotace poskytované v rámci této oblasti podpory zakládaly 
veřejnou podporu podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství. Pokud by 
však dotace poskytnutá v této oblasti podpory představovala veřejnou podporu, bude se zde 
aplikovat režim regionální investiční podpory podle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. 
srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie 
podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), 
zveřejněného v č. L 214/2008 Úředního věstníku Evropské unie, strana 3, dne 9. 8. 2008. 
 
Způsobilé výdaje 
Hlavní výdaje projektu: 
• náklady na zpracování dokumentace k projektu – výdaje související s přípravou žádosti o dotaci 

a jejich povinných příloh, předkládaných na ROP MS, a to včetně dalších souvisejících 
dokumentů nutných k přípravě projektu (např. výdaje na projektovou dokumentaci – tj. 
dokumentace pro územní/stavební řízení; dokumentace k EIA, průzkumy a další) – max. do 5 % 
celkových způsobilých výdajů, 

• stavební část stavby, včetně vyvolaných nákladů (povinných na základě právních předpisů ČR), 
• technologická zařízení, 
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (např. náklady na pořízení nových nebo použitých 

strojů a zařízení, vnější a vnitřní vybavení), 
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• nákup pozemku: max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, 
• nákup ostatních nemovitostí – staveb: i s případným nákladem na nákup pozemku max. do  

50 % způsobilých výdajů, 
• náklady na propagaci výstupů projektu – max. do 2 % způsobilých výdajů projektu, 
• náklady na publicitu, 
• věcné příspěvky – za podmínky nezávislého zhodnocení a kontroly a maximálně v takové výši, 

že dotace z rozpočtu Regionální rady nepřevýší celkové způsobilé výdaje po odečtení hodnoty 
těchto příspěvků o poskytnutí pozemku (max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, o 
poskytnutí staveb (i s případným nákladem na poskytnutí pozemku max. do 50 % způsobilých 
výdajů) o poskytnutí zařízení, 

• DPH z hlavních výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na odpočet 
DPH na vstupu), 

• ostatní hlavní výdaje - náklady na zpracování integrovaného plánu rozvoje města (vč. 
cestovních nákladů). 

 
Doplňkové výdaje (max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu): 
• nákup konzultačních a jiných služeb, 
• finanční výdaje, 
• pojištění majetku u projektů nad 50 mil. Kč celkových způsobilých výdajů za podmínek Řídícího 

orgánu ROP MS, uvedených v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady, 
• správní a místní poplatky, 
• výdaje na realizaci výběrové řízení, 
• dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, 
• odpisy pro potřeby řízení projektu, 
• audit projektů – způsobilý výdaj pouze u projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, 
• osobní náklady projektového týmu, 
• DPH z doplňkových výdajů (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na 

odpočet DPH na vstupu). 
 
U projektů zakládajících veřejnou podporu je způsobilost výdajů vymezena podmínkami 
konkrétního režimu veřejné podpory, který je pro danou (dílčí) oblast podpory uplatňován. Osobní 
náklady, náklady na služby, propagaci a publicitu a dokumentaci k projektu nebudou způsobilými 
výdaji projektů zakládajících veřejnou podporu v režimu regionální investiční podpory. Bližší 
informace jsou uvedeny v Metodickém pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady v platném znění. 
 
Flexibilita (K řížové financování) 
Flexibilita bude využita: 
• pro zahájení provozu v nových zařízeních sociálních služeb a služeb pro rizikové skupiny 

mládeže, max. na dobu 1 roku, 
• vzdělávání personálu podpořených vzdělávacích a sociálních zařízení související se změnou 

charakteru poskytovaných služeb. 
 
Způsobilé výdaje relevantní pro k řížové financování (max. do 20 % celkových zp ůsobilých 
výdaj ů projektu): 
• osobní náklady, 
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• cestovní náklady, 
• režijní výdaje, spotřební zboží a provozní materiál, 
• odpisy, 
• náklady na služby (vzdělávací kurzy), 
• DPH z křížového financování (za podmínky, že příjemce není plátcem DPH a nemá nárok na 

odpočet DPH na vstupu). 
 
Časový rozvrh 
6 let (2008–2013) 
 

9.2 Podpora úprav bývalých vojenských areál ů 

Cílem programu, jehož správcem je MMR, je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v 
bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo 
k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. 
Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních 
zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný 
vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemce dotace je obec, případně svazek obcí. 
 

Tento dotační program je vyhlašovám opakovaně každý rok a je možno z něj čerpat finanční 
prostředky. 
 

 

10 Závěrečná doporu čení 

Předmětná studie prezentuje variantní řešení možného budoucího využití stávajícího areálu bývalých 
kasáren Palkovická. Všech pět navrhovaných variant je výsledkem rúzných přístupů k jejich tvorbě a 
návrhu.  

Obsahem studie je varianta reprezentující závěry a doporučení zjištěné v rámci dotazníkového řízení 
mezi širokou veřejností Statutárního města Frýdek – Místek. Tedy varianta respektující veřejné 
mínění a názor relevantního vzorku obyvatel. Jedná se o variantu č. 2 Bydlení, volnočasové aktivity a 
taktéž variantu č. 3 Lehký průmysl, logistika. Obě tyto varianty uspokojují potřebu veřejnosti po 
nových prostorech pro bydlení, její potřebě aktivně odpočívat a rekreovat se a především potom také 
po potřebě podpory nových pracovních příležitostí. Všechny tyto atributy, které veřejnost vnímá, a 
snad v této době intenzivněji nežli kdy jindy, představené varianty č. 2 a č. 3 splňují.  

Současně je však nutné přihlédnout rovněž k možnosti jiné. A tou je bezesporu možnost spojení, jak 
bylo již výše zmíněno strategického spojení, mezi zadavatelem této studie, vlastníkem areálu 
bývalých kasáren Palkovická, a konkrétním investorem. Tato studie ve varinatě č. 5 představuje 
poměrně konkrétní rysy nového investičního záměru svým obsahem jistě v tomto regionu ojedinělým. 
A protože tento záměr skýtá mnohé a v jeho potenciálu lze nalézt jak podporu nových pracovních 
příležitostí, současně nabízí další komerční rozvoj lokality, tak především rozvoj turistického ruchu a 
v konečném důsledku rovněž nabízí veřejnosti tolik proklamovaný aktivní odpočinek či volnočasové 
aktivity. Proto je bezesporu zajímavé se tímto námětem pro využití předmětné lokality zabývat. 



 

Regenerece brownfield v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická  
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje  

Tebodin Czech Republic, s.r.o.   
Číslo dokumentu:  5923-000-2/2-KP-02  

Revize:  1 
 

 

Datum: 05/2010  

Strana: 55 z 54  

  

  

  

Tato studie představuje ideové záměry. Cesta od ideového záměru ke konkrétním činům je dlouhá a 
v tomto případě vyžaduje mimo jiného změnu územního plánu, zpracování detailní dokumentace 
hodnotící vliv stavby na životní prostředí či v neposlední řadě jednání s veřejností, občany 
Statutárního města Frýdek – Místek popř. obce Palkovice žijící v bezprostřední blízkosti areálu 
bývalých kasáren Palkovická. 


